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 ريدقتو ركش

 كليهستو كريسيت يلع دمحلا كل مهللا .. .كناطلس ميظعو كهجو

 .ىلوآلاو ةرخآلا يف دمحلا كلف تاحلاصلا متت كناسحإو كلضفبف

 ةوعدلا ةيلكو ىرقلا مأ ةعماجل ليزجلا ركشلاب مدقتأ نأ ينتوفي الف دعبو
 مهل هللا لأسأو ..عيجشت نم ملعلا ةبلطل نولذبي ام ىلع نيدلا لوصأو

 . قيفوتلا نم اديزم
 نامثع /روتكدلا ذاتسألا لضافلا يذاتسأل ليزجلا ركشلاب مدقتأ اك

 هتقوو هملع نم ىنحنم يذلاو ةلاسرلا هذه لع فرشملا - شيع معنملادبع

 ريخ ىنع هللا هازجف .. .ريثكلا ءىشلا ةبئاصلا هتاداشرإو ةعفانلا هتاهيجوتو

 . .هتيبو هبلق يل حتف دقف هدلو نع ًادلاوو هذيملت نع ًاذاتسأ ىزاج ام
 ثحبلا اذه جارخإ يف مهاس نم لكو ليمزو ذاتسأ لك ركشأ اك

 . عضاوتملا

 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ءازجلا ريخ ىينع مهيزاجي نأ لاسأ هللاو

 . ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس لع هللا ىلصو

 ثحابلا





 مالسلاو ةالصلاو .ملعي مل ام ناسنإلا ملع .ملقلاب ملع يذلا هلل دمحل

 قحلا ىلإ هب ىدهو .ةلالضلا نم هب هللا ذقنأ يذلا دمحم هلوسرو هدبع ىلع
 . نيبملا

 اهاري امك ال هقلاخب هتقالعل هتفرعم وه ناسنإلا ةايح رهوج نإف دعب امأ

 الاجم سانلل  هناحبس هللا كرتي مل ذإ «ىلاعت هللا هل اهدارأ اك لب ءوه

 مه نيذلا لسرلاو ءايبنألا ةطاسوب مهل اهنيب ا(نإو .تاقالعلا كلت روصتل

 يتلا ةديقعلا رومأ سانلل لسرلا هنيب ام مظعأ نمو .لجو زع هنع نوغلبم

 نم هنايإ قحل تدسف نإو «هنايإ حلص تحلص نإ ؛ءرملا نايإ بل يه
 .هللاب اذايع ةلملا نم كلذب جرخي دقف .داسفلا كلذ ردقب للخلا

 اياضق لوح قرفلا فلتخم نيب اداح اعارص يمالسإلا انخيرات دهش دقو

 ثيدحلا لوصأو هقفلا لوصأ اهرهشأ نم مولع كلذ لجأ نم تأشنو ةيدقع

 .اهب لالدتسالل طباوض عضوو صوصنلا قيقحت اهفادهأ نمو مالكلا مولعو

 هنيد ظفحل هللا ضيق ذإ .ليبسلا اذه يف ةريبك دوهج ةنسلا لهأ ءالعلو

 . سانلل هنييبتو هنع عافدلاو قحلا نايبل مهسفنأ اورذن الاجر مهنم

 فسوي نب هللادبع نب كلملادبع نانبلاب مهيلإ راشملا ءالعلا مالعأ نمو
 املع دعي يذلا هللا همحر ه41/8 ةنس يفوتملا («نيمرحلا مامإ»ب بقلملا ينيوجلا

 ةيملعلا هدوهجب نيمرحلا مامإ رهتشا دقو .ةيرعشألا ةسردملا مالعأ نم

 فيطللادبع لآ هللادبع نب دمحأ روتكدلا اهيلإ راشأ ىتلا ةديدعلا هتافلؤمبو

 «ةديقعلا ةسارد يف نيمرحلا مامإ جهنم» : باتكلا اذه نم يديهمتلا ءزجلا يف

 ةايح نم مهم بناج ةساردل فيطللادبع لا دمحأ روتكدلا ىدصت دقو

 تاموقم طابنتسا يف دهتجاو «ةديقعلا ةسارد يف هجبنم وهو «ةيركفلا ينيوجلا



 ال لامهإ ريغ نم .لوألا ماقملا يف ينيوجلا تافلؤم لالخ نم جبنملا كلذ

 ينيوجلا مامإلل يدقعلا ركفلا براسم عبتت يف فلؤملا قفو دقو .هوقباس هبتك

 .مهريغ نم نوملكتملا هيلع ام وأ ةيرعشألا ةسردملا نع رثأ اب كلذ انراقم

 بهاذم نم حص امو ةيعرشلا صوصنلا ءوض يف هل ادقانو كلذ انيبم

 نم لعلو ؛ ينيوحلا مامإلا هلاق ام ضعب ضقن ىلإ كلذ هداق دقو .فلسلا

 بابلا نم ثلاثلا لصفلا يف تافصلا ضعب ليوأت نم هفقوم كلذ زربأ

 .ثلاثلا

 اذه رشن يف ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا زكرم بغر دقو

 لاوقألا عبتت ىلع ربصلاب مستا زيمتم يملع دهج نم هيف هآر امل باتكلا
 لئاسم يف فلسلا نم ةنسلا لهأ بهذمل نايبو ءاهدقنو اهصيحمتو ءارألاو

 .باتكلا يف ثحبلل ةحورطملا داقتعالا

 لذب ام ىلع ءازجلا ريخ فيطللادبع لآ دمحأ روتكدلا يزجي نأ هللا لأسن

 رداقلاو كلذ يلو هنإ . .هيف كرابيو ,يملعلا رثألا اذهب عفني نأو .دهج نم
 . هيلع

. 

 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ماعلا نيمألا



 ةمدقملا

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو .هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا هده نم ءانلامعأ تائيس نمو

 هدبع ادمحم نأ دهشأو .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال نأ دهشأو ءهل

 مْمَأَو الإ نيم الو هئاَقُث ٌنَح لآ ْاوُّنآ اوُنَمأ َنيِذْلآ اياب .هلوسرو
 .004نوُمِلسُ

 اهتم َقلحَو ٍةَدِحَو سف نم مُكَفلَح يذْنآ مكب وقت سانلآ ياي
 ماَحْرألآَو هب َنوُءآسَت يِذْلآ هللآ ًاوقتأو ٌءاَسْنَو ريثك الاجر مهن ثبو اَهَجْوز

 لَك اوُنوُقَو هللآ اوُقتآ ًاونما َنيِذّلآ ايي 0أسيقَر مُكيلَع َناَك هللآ َّنِإ
 هلوسرو هللآ | عطب نمو مكون ْمُكَل ٌرْفْعَيو ْمُكَلاَمْعَأ مك ٌحِلَصي ًاديدَس

 , 907 ّيظع اًروف راف ُدَقَف

 :دعب امأ

 اهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ قرتفتس ةمألا هذه نأ لَك يبنلا ربخ

 ,«هباحصأو وه كي هيلع ناكام لثم ىلع تناكام يهو .ةدحاو 9 "3 ف

 لئاسم يف ةضراعتم ءارا امل ةريثك قرف تدجوف كي هب ربخأ ام عقو دقلو

 .اهيف نيملسملا نم دحأ فلتخي الأ ضرتفي يتلا ةديقعلا

 لبقت ال اياضق يف نيابتلاو فالتخالا اذه ىلإ تدأ.ىتلا بابسألا يه اف

 يهف ءاهيف داهتجالل لاجم الو ثادحألا لدبتو نمزلا ريغت عم ليدبتلاو ريغتلا

 ٠١١. ةيآ .نارمع لآ ةروس )١(
 ١. ةيا ىاسنلا ةروس (؟)

 .1ل١ د ال١ ةيآ بازحألا ةروس (0)
 51١. - 508 ص ١ ج هجام نبا نئس ءهباحصأل اهملعي كي هللا لوسر ناك يتلا ةجاحلا ةبطخ 43
 دئاوزلا ين» يقابلادبع داؤف دمحم ققحملا لاقو .21377 1١١35١ ص 1 ج هنئس يف هجام نبا هاور (6)

 .«تاقث هلاجرو حيحص هداثسإ



 داعتبالل ةيمتح ةجيتن وه فالتخالا اذه نأ كش ال ؟ةيفيقوتو ةتباث لئاسم

 . هتمأل كي هللا لوسر همسرو هطخ يذلا جبنملا نع

 .الالض دادزا ميقتسملا طخلا اذه نع ناسنإلا دعتبا (ملكف

 طخلا نع هفارحنا رادقمب نوكت ا!نإ تادقتعملاو راكفألا يف هلالض ةبسنف

 ام ءوض يف |(همهفو ةنسلاو باتكلا يف لثمتملاو لَو همسر يذلا « ميقتسملا

 . حلاصلا انفلس همهف
 نم ملاع وأ قرفلا نم ةقرفل ةيداقتعالا ءارآلا ةسارد نأ انل نيبتي اذهو

 يذلا جهلا ةسارد ىلع اساسأ فقوتي اهباوصو اهتحص ىدم ةفرعمل ءاملعلا

 .ءارآلا هذهل لوصولل هتكلس

 جبنملا ناك اذإو .ةلطاب ءارآلاو جئاتنلا نوكتسف افرحنم جبنملا ناك اذإف

 .ةئطاخ جئاتن ىلع اضيأ ناسنإلا عقيسف ءىطاخ قيبطتلا نكلو ايلس

 دئاقعلا نم هررقت ام ضعب يف ةيمالكلا سرادملا ءاطخأ نإ لوقلا ةياغو

 فالخلا ىلإ طقف عجري ال ةحيحصلا ةيفلسلا ةديقعلا نع كلذ يف اهفارحناو

 جينملا نع اهجهانم فالتخا ىلإ عجري (نإو «ةيفلسلا ةديقعلا نيبو اهنيب
 بهاذملا كلت نيب فالخلا عجري امك «ةينيدلا دئاقعلا تابثإ يف يفلسلا

 . جهنملا يف فالخلا ىلإ ضعب عم اهضعب

 ضعب عم اهضعب ةيمالكلا بهاذملا نيب يجبنملا فالخلا اذه لثمتيو

 لقنلاو لقعلا نم اهنم لك فقوم فالتخا يف ةيفلسلا ةسردملا نيبو اهنيبو
 نأ مأ .لالدتسالا ةميق يف نايواستم ناقيرط امه لهف .دئاقعلا تابثإ ف

 .مدقملا وه لقنلا نأ مأ .مدقملا وه لقعلا

 تبثيو لقعلاب اهضعب تبثي مأ ءاهنم لكب دئاقعلا عيمج تبثت لهو

 ؟لقنلاب رخآلا ضعبلا
 . ؟ال مأ دئاقعلا نم اهب تبثي امهيف لقنلاو لقعلا ضراعتي نأ نكمي لهو

 فقوتن له .ضورفملا ضراعتلا اذه عقو اذإ حيحصلا فقوملا وه امو

 . ؟هنيب قيفوتلل لقنلا ليوأت ىلإ أجلن مأ .لقعلا ةلالد لوبق يف
 . ؟هطباوضو ليوأتلا اذه قرط يهامو
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 ةلوقنملا صوصنلا عم نارقلا يف ةيلقنلا صوصنلا نم فقوملا ىواستي لهو
 . ؟يوبنلا ثيدحلا نم

 نع داحا رابخأ اهرابتعاب - ثيداحألا درن نأ عيطتسن لهف نكي مل اذاو

 .؟ال مأ ؟دئاقعلا باب يف ةلالدلا
 .اهنع اهنيب اهيف ةيمالكلا بهاذملا ةباجإ فلتخت ةريثك ةلئسأ هذه

 اهنأش يف ةيمالكلا بهاذملا هررقت امع ةيفلسلا ةسردملا ةباجإ فلتخت اك
 لك نيب يجبنملا فالخلا عجري فالتخالا اذه ىلإو ءايئزج وأ ايلك ًافالتخا
 اهجهنم ددحي اهريغو ةلئسألا هذه نم بهذم لك فقومف .بهذمو بهذم

 .اهنع عافدلاو اهيلع لالدتسالاو ةينيدلا دئاقعلا ريرقت يف

 ايس الو .دئاقعلا تابثإ يف ةفلتخملا جهانملا ةسارد ةيمهأ ودبت انه نمو

 اضرع ةيمالكلا جهانملا ةساردلاب نوثحابلا اهيف لوانتي يتلا ةنراقملا ةساردلا

 بابسأ ددحن نأ عيطتسن ةساردلا هذهبف .يفلسلا جهلا ءوض يف ادقنو

 حيحصت ةقيرطو .بهاذملا نم بهذم اهيف عقي يتلا ةيدقعلا ءاطخألا

 . حيحصلا يفلسلا جينملل اقبط اهجهانم حيحصتب بهاذملا تاررقم

 نيمرحلا مامإ وهو .نيملكتملا مالعأ نم املع هذه يتساردل ترتخا دقو

 هدعب ءاج نميف غلابلا هريثأتو «ةيرعشألا ةسردملا يف ةزيمتملا هتلزنل ينيوجلا

  ةسردملا كلث يف ليوأتلا ةدعاقل هليصأتب قلعتي (يف ايس الو اهئالع نم
 . مهرظن يف ةيلقعلا تاررقملل ةفلاخملا ةيلقنلا رهاوظلل

 ةلدأ اهيف ضراع «.لقعلا لالدتسالا يف ةصاخلا هتاهاجتا هل تناك اك

 .ماقملا اذه يف ىرخأ ةلدأ اهنم الدب ىضتراو .نيملكتملا نم هقبس نم
 ةساردب امإ .ةساردلاب نيمرحلا مامإ لبق نيثحابلا ضعب لوانت دقل ةقيقح

 .ىرخأ تاسارد نمض وأ «ةلقتسم

 .ةميقلا مهثاحبأ يف هومدق امو تاساردلا هذه باحصأل يريدقت عمو

 ةسارد ىلإ ةجاح يف لازال نيمرحلا مامإ دنع يجبمملا بناجلا نأ تيأر يننإف

 دئاقعلا ةسارد يف نيمرحلا مامإ جهنم نايبو هحمالم حيضوتل .ةضيفتسم

 دقلف .حيحصلا يفلسلا جبنملا ءوض ىلع جبنملا اذه مبيقتو ءاهنع عافدلاو
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 ةسردملا ءانب يف هرثأو نيمرحلا مامإ) هتلاسر يف ريج يلع روتكدلا سرد
 ةساردل ةلاسرلا هذه لوصف دحأ صصخو ةيمالكلا هءارا سرد .(ةيرعشألا

 يف نيمرحلا مامإ عوجر ليجست ىلع لصفلا اذه يف رصتقا هنكلو .هجهنم
 سايقك «.ةيلقعلا ةسيقألا نم ةقباسلا هبتك يف هلمعتسي ناك اع (ناهربلا) هباتك

 هيلع قفتملاب لالذتسالاو ,تامدقملا ىلع جئاتنلا ءانبو ءدهاشلا ىلع بئاغلا

 .هيف فلتخملا ىلع

 يطسرألا قطنملل نيمرحلا مامإ لامعتسا نم هب مكحام بناج ىلإ اذه
 .دعب [ميف هيف هفالخ انل رهظيس يذلا رمألا .دئاقعلا تابثإ يف

 هجبنم الو .دئاقعلا تابثإ يف ىرخألا ةيلقعلا هقرط ةساردلاب لوانتي ملو
 هلالدتسا الو .عامجإلاو ثيدحلاو نآرقلاب اهيلع يعمسلا لالدتسالا يف

 . ةزجعملاب
 امأ .يفلسلا جبنملاب هتنراقمب الو جبهنملا دقنب نعي مل تقولا سفن يفو

 عوضوم يف ترصتقا دقف .(نيمرحلا مامإ ينيوجلا) اهباتك يف ةيقوف ةروتكدلا
 .هدنع اهتاجردو ةفرعملا رداصم نايب ىلع ةفرعملاو ينيوجلا

 يأ يف نيبت مو ,.تابثإلاو يفنلا الإ ةلدألا نم لبقي ال هنأ َترّرق مث
 ىلع اهليلد امو «ةريخألا مأ ىلوألا هتلحرم يف ناك له .كلذ ناك لحارملا

 نيمرحلا مامإلف .يأرلا اهفلاخن اننإ مث «ليلد ىلإ جاتحت ىوعدلا هذهف .كلذ

 .هللا ءاش نإ هذه انتلاسر يف اهركذنس .ىرخأ ةيلقع ةلدأ

 لقعلاب كردي ام :برضأ اهنأ تنيبف .هدنع لوقعلا تاكردم تنيب مث

 أطخ وهو .اعم لقعلاو عمسلاب كردي امو .هدحو عمسلاب كردي امو .هدحو
 .بيبللا ىلع ىفخمي ال رهاظ

 .دئاقعلا ةسارد يف نيمرحلا مامإ جبل اهباتك يف ضرعتت مل مث نمو
 نيمرحلا مامإ نع هباتك يف ينع دقف بيدلا ميظعلادبع روتكدلا امأ

 مازتلا نم هآر ام ريرقت ىلع هجهنم نع ثيدحلا يف رصتقاو هيقفك هتساردب
 .فيلأتلا يف ملاع لك اهب مزتلي نأ بجي يتلا ةحيحصلا ٌدعاوقلا نيمرحلا مامإ

 ظافلألا يناعم ديدحتو .فلؤم لك نم بولطملاو فدحلا ديدحت :كلذ نمو
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 لك نم ررحتلاو اهتشقانمو مهتلدأو نيفلاخملا ءارا ضرعو .تاحلطصملاو

 5 للزلا بابسأل ةظقيلاو هبنتلاو بصعتلا مدعو .ثحبلا لبق ةقباس ةركف

 يتلا ةميقلا ةساردلل ةصاخلا ةيمهألا عمو «رابتعا لك نئارقلا ءاطعإو ثاحبألا

 خيرأتلا يف اهنم انتدافإو نيمرحلا مامإ نع هباتك يف لضافلا ذاتسالا اهمدق

 فيلأتلا يف نيمرحلا مامإ جهنم نع ةساردلا كلت يف همدق ام ةميق عمو هتايحل

 يف هجهنم ضرع نع  حضاو وه (ى  ينغي ال كلذ نأ الإ ةماع ةفصب
 .هللا ءاش نإ ةلاسرلا هذه يف هب موقنس ام وحن ىلع ةديقعلا ةسارد

 لالدتسالا يف نيمرحلا مامإ جهنم نايبل ضرعتي مل هنأ اذه نم رهاظو

 هب هذه انتلاسر

 ىلع (نيمرحلا مامإ ينيوجلا مامإلا) هباتك يف ٍليحزلا روتكدلا رصتقا دقو

 ضرعلاب هجبنم لوانتي نأ نود هتافلؤمب فيرعتلاو هرصعو هتايحل خيرأتلا

 . ليلحتلاو

 هتلوانت امو نيمرحلا مامإ نع ةقباسلا تاباتكلا نأ انل نيبتي اذكهو

 بناجلا ةسارد نع ينغت ال ءاهل انريدقت عم «ةفلتخملا هبناوج نم ةساردلاب

 هذه 5 هب موقنسام ءوض 5 ادقنو اضرع ةضيفتسم ةسارد هذنع ىجيبنملا

 . ةلاسرلا

 رداصملا ىلإ عوجرلاب كلذو قيقدلا ىملعلا جيملا يىتسارد يف تمزتلا دقو

 تامدقم ىلع جئاتنلا ءانبو «ثحبلا ف درجتلاو صوصنلا قيثوتو .اقيقد

 : ةيلاتلا ةطخلا ىلع هذه ىتلاسر 5 ترس دقو .دهجلا ىنعسو ام ةحبيحص

 .باوبأ ةتسو يديهمت بابو ةمدقم ىلإ ةلاسرلا تمسق
 عوضوملا ةيمهمأ نع اهيف تثدحت دقف ءانيديأ نيب يتلا يهو «ةمدقملا امأ

 مث ال يميوقتو .نيمرحلا مامإ نع ةقباسلا تاساردلاو هيف ةباتكلل يعفاودو
 .اهتباتك يف يبطخو هذه يتلاسر يف يجبنم نع

 :لوصف ةعبس ىلع لمتشا دقو نيمرحلا مامإ نع وهف يديهمتلا بابلا امأ
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 يف رصعلا اذه ريثأتو ايملعو ايعاتجاو ايسايس هرصع نع لوألا لصفلا
 . هتايح

 .هتايح راوطأو نيمرحلا مامإ ةأشن نع يناثلا لصفلاو
 .هذيمالتو هخويش نع ثلاثلا لصفلاو
 .هتافلؤمو هتفاقث نع عبارلا لصفلاو

 .ةيملعلا هتناكمو هقالخأ نع سماخلا لصفلاو

 . يمالكلا هبهذم نع سداسلا لصفلاو

 نيمرحلا مامإ ةسارد قرط نع وهف بابلا اذه نم ريخألاو عباسلا لصفلا امأ
 . ةديقعلل

 ةيدقعلا تاحلطصملا ديدحت يف نيمرحلا مامإ جهنم نع لوألا بابلا ناك دقو

 نيمرحلا مامإ جبنم نايبو دحلا ةسارد لوألا لصفلا يف تلوانت .نالصف هيفو

 .ةديقعلا ةسارد يف همادختسا يف
 ميهافملا ديدحت يف نيمرحلا مامإ جبغم دقنلاب تلوانت يناثلا لصفلا يفو

 .يفلسلا جبنملا ءوض يف ةيدقعلا

 هيفو دئاقعلا ىلع ٍلقعلا لالدتسالا يف هجهنم هعوضومف يناثلا بابلا امأ

 ةيلقعلا قرطلا نم هفقوم :ةيناثلا لوصفلا هذه يف تلوانت دقو .لوصف ةيناث
 .دهاشلا ىلع بئاغلا سايقب لالدتسالا ىهو دئاقعلا تابثإ يف ةفلتخملا

 لالدتسالاو ميسقتلاو ربسلاب لالدتسالاو جئاتنلا تامدقملا جاتنإب لالدتسالاو
 بجي هيلع ليلد ال ام) :ةدعاقب لالدتسالاو هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب

 ةلاحتسا ىلع هتلاحتسابو هلثم ةحص ىلع ءىشلا ةحصب لالدتسالاو .(هيفن

 . يقطنملا سايقلاب لالدتسالاو ىلوألا سايقب لالدتسالاو هلثم
 فقوملا نايبب بابلا اذهب ةيناثلا لوصفلا نم لصف لك ىلع تبقع دقو

 ءوض يف - تنيبو ةيلقعلا قرطلا هذه نم قيرط لكب لالدتسالا نم ىفلسلا
 .اهنم هيضتري اهب دئاقعلا ىلع نيمرحلا مامإ لالدتسا ةحص ىدم  فقوملا اذه

 .نارقلاب يعمسلا لالدتسالا يف هجبنم وهف ثلاثلا بابلا عوضوم امأ

 كلذ ىلع لالدتسالا يف هجهنم هنم ةثالث لوصف يف ةساردلاب تلوانت دقو
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 هجهنم نع ناكف بابلا اذه نم عبارلا لصفلا امأ ؛ موهفملاو رهاظلاو صنلاب
 . .ةينارقلا رهاوظلا ليوأت يف

 ليوأتلا يف نيمرحلا مامإ جهل دقن هيف سماخ لصفب بابلا اذه تمتخو

 . ضيوفتلا نمو هنم فلسلا فقوم نايبو

 ةنسلاب يعمسلا لالدتسالا يف هجهنم ةسساردلاب تلوانت عبارلا بابلا يفو

 .دئاقعلا

 ثيدحلاب لالدتسالا يف هجبنم هنم يناثلاو لوألا لصفلا عوضوم ناكف

 نيمرحلا مامإ فقومل ادقن ناكف ثلاثلا لصفلا امأ .داحآلا ثيدحو رتاوتملا

 . . يفلسلا جبملا ءوض يف دئاقعلا تابثإ يف ةنسلاب لالدتسالا نم

 يعمسلا لالدتسالا يف نيمرحلا مامإ جهنم سماخلا بابلا يف تلوانت دقو

 هتيجحو عامجإلا يف هيأر هنم لوألا لصفلا يف تنيبف دئاقعلا ىلع عامجإلاب

 .دئاقعلا تابثإ يف

 دئاقعلا ىلع عامجإلاب فلسلا ءالع لالدتسا تنيبف يناثلا لصفلا يف امأ

 .حصي ال امو امنم حصي ام نايبب نيمرحلا مامإ ءارا ىلع بيقعتلا عم

 ىلع ةزجعملاب لالدتسالا يف هجهنم هعوضومف ريخألاو سداسلا بابلا امأ

 ىلع اهدحو ةزجعملاب نيمرحلا مامإ لالدتسا نع :|مهلوأ :نالصف هيفو دئاقعلا

 نيمرحلا مامإ هيلا بهذيام دقن :|هيناثو .دئاقعلا نم هريغ نود يبنلا قدص

 ةزجعملا ىلع يبنلا قدص ىلع لالدتسالا يف راصتقالا نم قباسلا لصفلا يف

 هريغ نود طقف يبنلا قدص ىلع ةزجعملا ةلالد ين راصتقالا يف مث اهدحو

 .ىرخألا دئاقعلا نم

 تارقف نمضتي ةلاسرلا هذه لوصف نم لصف لك نأ نايبلا نع ىنغو

 يذلا ليلدلا بناوج عيمج يف نيمرحلا مامإ يأر ةساردلاب اهيف تلوانت ةدع

 مامإ لبق نيملكتملا فقوم نايبب اقوبسم هب لالدتسالا يف هجبهنمو هيف هسردأ

 مامإ بهذم نم ةريثك ةيقيبطت جذان ركذب اموتخمو هب لالدتسالا نم نيمرحلا
 هذه ركذ درأ مو ...دئاقعلا تابثا يف همادختسا يف هجبممل انايب نيمرحلا

 سرهف ىلإ لوحتت ال ىتح ةلاسرلا ةطخل انضرع لالخ ةيليصفتلا تارقفلا

 اع
 د



 .ةلاسرلل ٍليصفتلا سرهفلا ىلع عالطالا كلذ نع ينغي ثيح رخآ

 نم اهيف ناك اف .ةلاسرلا هذه ةباتك يف تعطتسا ام يدهج تلذب دقو

 .ناطيشلا نمو ينمف أطخ نم ناك امو هللا نمف باوص
 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ دادسلاو قيفوتلا ىلاعت هللا لأسأو

 ككل



 ىدسيعهمتلا باسبلا

 نيصرحلا مامإ ةايح

 .هرصع : لوألا لصفلا
 .هتايح راوطأو هتأشن : يناثلا لصفلا
 .هذيمالتو هخويش : ثلاثلا لصحفلا

 .هتافلؤمو هتفاقث : عبارلا لصحفلا
 .ةيملعلا هتناكمو هقالخأ : سماخلا لصفلا
 .ىمالكلا هبهذم : سداسلا لصفلا
 .ةديقعلل هتسارد قرط : عباسلا لصفلا
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 لوألا لصفلا

 .ةريسصع

 :ةيسايسلا ةلاحلا - ١

 - )4١9 يتنس نيب ام يرجحلا سماخلا نرقلا يف نيمرحلا مامإ شاع

 ءه1451/ ةنس قوتملا (©2هللارمأب مئاقلا نيتفيلخلا دهع يف كلذو .(هه

 ةفالخلا ةلود تقزمت نأ دعب كلذو .©2ه1441/ ةنس ىقوتملا هللا رمأب يدتقملاو

 ةلاح افصاو نيمأ دمحأ لوقي .ابرغو اقرش ةرحانتم تاليود ىلإ ةيسابعلا

 تذخأو .«قزمم لك ةكلمملا تقزمت) :ةفالخلا فعض دعب ةيسايسلا ةلودلا

 اهؤارمأو اهتالو ىشخي ذخأو ءائيشف ائيش دادغب نع لقتست ةيمالسإلا راطقألا

 ةيمالسإلا ةكلمملا تراصف ءاضعب مهضعب برضيو «ضعب سأب مهضعب
 انايحأ ةفلاخم ةقالع ضعب عم اهضعب ةقالعو .ةلقتسم ةددعتم لود نع ةرابع

 اهتكسو اهؤاضقو اهترادإو اهدنجو الام ةلود لكل حبصأو ءابلاغ ءادعو

 فارتعاف نمزلا نم انيح دادغب يف ةفيلخلاب اهضعب فرتعا نإو ءاهريمأو

 ."يلعف رثأ هل. سيل يرهاظ
 ىفوت .هللاب ردتقملا نب قاحسإ ريمألا نب دمحأ سابعلا يبأ هللاب رداقلا نب رفعجوبأ هللادبع وه )١(

 نسح ةرمح ابرشم ضيبأ .هجولا حيلم اليمح ناكو ةنس 44 هتفالخو ةنس 0/5 هرمعو 4517 ةئس
 .فاصنإلاو لدعلل اديؤم ناكو بدآلاب ةيانع هل .هللاب نيقيلا ىوق ءاملاع ادهاز انيد اعرو .مسجلا
 .سانلا ىلع أرقت تناك تافنصم كلذ يف هلو داقتعالا يف فلسلا ةقيرط ىلع ناكو
 17١. ص مج ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا
 ١". ص ١١ ج ةيابغلاو ةيادبلاو

 ناكو .4410/ ةئس يفوت هللا رمأب مئاقلا نب ةريخذلا نب هللادبع مساقلاوبأ هللا رمأب يدتقملا وه ()
 .نيعلا ةرق ىعدتو ,ناوجرأ ىمست ةينيمرأ دلو مأ همأو ءةنس ١4 هتفالخ تناكو ءةنس 88 هرمع
 تاينغملا ىفنب رمأ دقلو .هدهع يف ةقالخلا تمظعو .قزرلا ةعساو ريخلا ةريثك همايأ تناكو
 ّيوق ناكو ءرزئمب الا ماحلا دحأ لخدي نأ سانلا عنمو نيفنف نهرود عيبو .دادغب نم تادسفملاو
 .ةمه لا ميظع سفنلا
 .45١ص 1١١ ج ةياهنلاو ةيادبلا

 1١. ص 3 ج نيمأ دج مالسإلا رهظ 2
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 برغملا دالب مكحن ةيمطافلا ةلودلا تناك نيمرحلا مامإ رصع ىفف

 .(9رصمو

 .«”ةبطرق نومكحي نويومألاو
 دالب نم ناسارخو باجنبلاو ناغفألا دالب مكحن تناك ةيونزغلا ةلودلاو

 . (0سراف

 ةعضاخ ءروباسين دالب ينعأ .نيمرحلا مامإ اهيف شاع يتلا ةقطنملا تناكو

 يفوت يذلاو يونزغلا نيكتكبس نب دومحم ناطلسلا رمألا لوأ يف اهمكحي
 دنملا ىصاقأ نم هل بطخف ء.دمحم هنبال كلملاب ىصوأ مث ءه١841 ةنس

 ناك يذلا  دوعسم ربكألا هاخأ نكلو .ةلودلا لالج هبقل ناكو روباسين ىلإ

 نم مكحلا ديلاقم ىلع ىلوتساو روباسين ىلإ داع - هدلاو ةافو دنع ناهبصأب
 يونزغلا دومحم نب دوعسمل عمتجا اذبمو «هيلإ هدلج هملسأ يذلا دمحم هيخأ

 يرلاو ناركمو نامركو ناتسجسو دئسلاو دنه لا دالبو ةنزغو ناسارخ كلم

 .©هبناج فيخو هناطلس مظعو .كلذ ريغو لبجلا دالبو ناهبصأو
 نب ليئاكيم نب دمحم كبلرغط نيدلا نكر لخد 479 ةنس يف نكلو

 .ال اكلم روباسين ةنيدم (*”قوجلس

 اوبرخو اوبهنو اودسفأو ناسارخب اورهظ امل نييقوجلسلا نأ كلذ ببسو
 هبجاح لإ ريسف .نيكتكبس نب دومحم نب دوعسم كلملا ربخلا عمس «دالبلا

 . لتاقم فلأ نيثالث ف

 .19١؟ ص .ءا“ ج نسح ميهاربا نسح .د ءيسايسلا مالسإلا خيرات )2(

 .ا١اك8 ص "“ حج  ىسايسلا السإلا خيرات 2(

 مخه ىلا" للف ص * حج ىسايسلا مالسإلا خيرات رظنا ى١ز

 ناكو ءدالبلا راطقأ نم ءاملعلا هدصق ,ةفرعمو ملع اذ اريخ انيد القاع ناك نيكتكبس نب دومحم وه ()
 .تاوزغلا ريثك هتيعر ىلإ ناسحإلا ريثك الداع ناكو مهيلع لبقيو مهمركي
 .7544 - ؟47 ص ا/ ج ريثألا نبال لماكلا

 ."40 - ”45 ص ءال ج ريثألا نبال لماكلا (8)
 نينثالا مايص ميدي ءاهتقو لوأ يف ةالصلا ىلع اظفاحم ايلصم اريخ ناك .ةقجالسلا كولم لوأ ناك (4)

 .ةئسال' هرمعو 4ه68 ماع قوت .رارسألل اموتك هيلا ءاسأ نمع اهيلح سيمخلاو

 96١ ص ١١ ْج ةيابعلاو ةيادبلا



 عم ةقجالسلاو سخرس رهاظب ناك امدنع ةقجالسلا أطاو هبجاح نكلو

 فخ ام شابس همساو بجاحلا ذخأ ليللا نج الف ورم رهاظ يف كبلرغط

 حبصلا رفسأ اللف ءاملاح ىلع هنارينو ُهَمّيْخ كرتو .هصاوخ يف برهو لام نم

 يف هدجو ام ىلع كبلرغط ىلوتساو اومزهناف ءهربخ هركسع نم نوقابلا فرع

 ,روباسين ىلإ كبلرغط وخأ دواد راسو «ةميظع ةلتقم مهنم لتقو ءركسعملا

 .اهرومأ نم ائيش اوريغي ملو لاتق ريغب اهلخدف

 .تقولا كلذ يف ةفيلخلا لسر مهيلإ تلصو مث ,«كبلرغط مهدعب لصوو

 ءمهومظعو لسرلا اومركأف مهظعيو بارخإلاو لتقلاو ببنلا نع مهامني

 .©"”ناسارخ دالب رئاس ىلع ةقجالسلا ىلوتسا مث .روباسين بيرخت نع اوعنتماو

 ىلجأو «ناسارخخ ىلإ هنزغ نم دوعسم كلملا لصو 40 ةنس يف نكلو
 كيلرغط راس 477 ةنس لوأو 4١ ةنس رخآ يف هنأ الإ ,©"')هنع ةقجالسلا

 .©"9سانلا هباحصأ بهنو ديدج نم اهكلمف روباسين ىلا

 نيبو يونزغلا دومحم ينبا دوعسمو دمحم نيب كلذ دعب بورحلا تمادو
 نع اجراخ مهيبأ كلم نم يقب ام ىلع ةرطيسلا ليبس يف كلذك (مهئانبأ

 نب دودوم ةرطيسب تهتنا ىتح بورحلا هذه ترمتساو .ةقجالسلا ناطلس

 .29قطانملا كلت يف رومألا ديلاقم ىلع يونزغلا دوعسم

 امدنع ةفيلخلا نأ كلذ ببسو «.دادغب كبلرغط كلم ه48ا/ ةنس يفو

 دنع اريبك امدقم ناك دقو 29©: يريساسبلا ريبدتو ةديقع ءوس هدنع تبث

 همزع فرع نأ دعبو هنود ارمأ عطقي ال هنأ ةجردل هللارمأب مئاقلا ةفيلخلا

 ةفيلخلا ىلع ضبقي نأو ةعاطلاب نييمطافلا لسار هنأو ,ةفالخلا راد بهن ىلع

 يذلاو قارعلا ىلإ ريسلا ىلع هضهغتسي كبلرغط ةفيلخلا بتاك ؛كلذ دنع

 )٠١( ص ا/ ج ريثألا نبال لماكلا 1١8 15.
 )١١( ص ا/ ج قباسلا ردصملا ١7.

 ١0( ص م ج قباسلا ردصملا 590 - 35١5.
 . 707 - 5١ ص 4 ج ريثألا نبال لماكلا رظنا (17)

 مئاقلا ةفيلخلا دنع امدقم ناك رفظملا كلملا هبقل ءاسب ةئيدم لهأ نم سراحلاوبأ نالسرا همسا )١4(

 14601١. ةنس لتق هللا رماب
 .84 ص ١7١ ج ريثك نبال ةيابنلاو ةيادبلا
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 .©"9هيوب ينب ةيالو كلذب ىهنأو دادغب لخدف ةفيلخلا بلط باجأ

 نالسرأ بلأ هدعب مكحف .29488 يفوت نأ ىلإ مكاح كبلرغط رمتساو
 .,©94/6© ةنس ىتح هاشكلم ناطلسلا هدعب نم هنبا مث ء يقوجلسلا

 اهاضق ابصلا ةرتفف «نيتلود لظ يف شاع نيمرحلا مامإ نأ انل حضتي اذهبو

 .ةيقوجلسلا ةلودلا مكح تحت اهشاعف هرمع ةيقب امأ ؛ةيونزغلا ةلودلا لظ يف

 نيب تاعزانملاو بورحلا نم ةرتفلا كلت لالخ ىرجام نأ يبيدبو

 ةهج نم ضعب عم مهضعب نييونزغلا نيبو .ةهج نم ةقجالسلاو نييونزغلا
 هرثأ عبتتسا دق تاعزانملاو بورحلا كلت نم ىرجام نأ يبهيدب - ىرخا

 هحرشنس ام وحن ىلع نتفو داسفو بارطضا نم سانلا ةايح يف يعامتجالا

 :ةيلاتلا ةرقفلا يف

 : ةيعامتتجالا ةلاحلا - "*

 انضرع لالخ نم ةيعامتجالا ةلاحلا ءوس جتنتسي نأ ثحابلا عيطتسي
 داكي نمألاف .تابارطضاو بورح نم اهداس ام نايبو .ةيسايسلا ةلاحلل

 نوراّيعلا هب موقي ال ةجيتن كلذكو «ةرمتسملا بورحلل ةجيتن مدعني

 .بلسو بهن نم يسمايسلا بارطضالا لالخ صوصللاو
 رمأب لاحلا مقافت اهيف) :لوقيف 455 ةنس ثادحأ ريثك نبا ركذي

 لهأ نم دحأ جحي ملو سانلا ىلع اولاطتساو نورايعلا رثكو . . .نيرايعلا

 , 08(دالبلا داسفل ناسارخو قارعلا

 عطق ف بارعألا ددرت رثك اهلمجم يف) :لوقي 47١ ةنس ثادحأ يفو

 ام ءاسنلا نوبلسي اوناك ثيحب اهوح امو دادغب يشاوح ىلإ تاقرطلا

 .©9(مهرورش ترثكو نيرايعلا رمأ لحفتساو ..نهيلع

 .55 ص ١١ ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (1)
 و١٠ ص ١5 جا ةياهنلاو ةيادبلا )١1(

 )١7( صا الا جا ةياهعلاو ةيادبلا 145.

 ."ه ص ١١ ج ةياهلاو ةيادبلا (18)

 ) )1١94ص قباسلا ردصملا 790.
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 رورشلا ترشتناو . . .نورايعلا راث اهيفو) :لوقي 458 ةنس ثادحأ يفو

 ,20(.. .ادج دالبلا يف

 ىلع قرخلا عستاو ضيرع داسف عقوو) :لوقي 41١ ةنس ثادحأ يفو

 .(2(. .راعسألا تلغو ...ادج ةريثك رود تبهنو , عقارلا

 ءاهكلمف روباسين ىلإ كبلرغط راسو ...) ريثألا نبال لماكلا ين ءاجو

 هباحصأ بهنو نيثالثو نيتنثا ةنس لوأو نيثالثو ىدحإ ةنس رخآ اهيلإ لخدو
 . . . .سانلا

 ىلع مهب ةيلبلا تدازو  مهرمأ دتشاو مهررض مظع دق نورايعلا ناكو

 جورفلا نوبكتريو سوفنلا نولتقيو لاومألا نوبهني مهف «هروباسين لهأ
 .(. . . مارحلا

 كبلرغط لخد الو) ريثألا نبا لوقي .كبلرغط كلمتب تأده ةلاحلا نكلو

 .©""(اونامطاو .سانلا نكسو نولعفي اوناك امع اوفكو نورايعلا هفاخ «دلبلا
 ثدحت تناك يتلا نتفلا وهو «رارقتسالاو نمألا مادعنال رخآ ببس ةمثو

 عوقو 44٠ ةنس ثادحأ نم ريثك نبا ركذي ..ةضفارلاو ةنسلا لهأ نيب

 ."9"اهركذ لوطي نتف عوقوو ةضفارلاو ةنسلا لهأ نيب لاتتقا

 نيب برحلا عقو اهنم رفص يف) ريثك نبا لوقي 44 ةنس ثادحأ يفو
 اوبصن ضفاورلا نأ كلذو يثك قلخ نيقيرفلا نم لتقف ءةنسلاو ضفاورلا
 ركش دقف يضر نمف ءرشبلا ريخ يلعو دمحم :بهذلاب اهيلع اوبتكو اجاربأ
 تبشنف اذه يف ِهكَك دمحم عم ىلع نارقإ ةنسلا تركنأف ءرفك دقف ىبأ نمو

 ."9(لوألا عيبر ىلإ لاتقلا رمتساو مهنيب برحلا
 لهأ نيب برحلا تددجت ةدعقلا يذ يفو) :5545 ةنس ثادحأ يف لوقيو

 ."7(قئالخ نيقيرفلا نم لتقو ةريثك نكامأ اوقرحأو «ضفاورلاو ةنسلا

 4١٠. ص قباسلا ردصملا (70)
 . 497 ص قباسلا ردصملا (51)

 .75 ص 4 ج ريثألا نبال لماكلا )5١0(
 .08 ص ١1 ج ةياهنلاو ةيادبلا رظنا (17)
 .517؟ ص قباسلا ردصملا (754)
 .57 ص قباسلا ردصملا (755)
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 .4468 ةنس يف لاحلا اذكهو

 يف ريثك نبا لوقي .ةلبانحلاو ةرعاشألا نيب نتفلا عقت تناك كلذكو

 ةداعلا ىلع ةضفارلاو ةنسلا لهأ نيب ةنتفلا تعقو اهيفو) /5851/ ةنس ثادحأ

 تعقو اهيفو .«نيقيرفلا نيب زجحت نأ ةلودلا تنكمت الو ارمتسم الاتق اولتتقاف

 ناك ثيحب ةميظع ةوق ةلبانحلا بناج يوقف «ةلبانحلاو ةرعاشألا نيب ةنتفلا
 ."2(تاعامجلا الو ةعمجلا دهشي نأ ةرعاشألا نم دحأل سيل

 ءاملعل تثدح يتلا ةنتفلا كلت ءرصعلا كلذ يف تثدح يلا نتفلا نمو

 :ريثألا نبا لوقي ةنتفلا هذه نعو «كبلرغط ريزو يردنكلا دي ىلع ةيعفاشلا
 ىعفاشلا يف ةعيقولا ريثك .ةيعفاشلا ىلع بصعتلا ديدش) ناك يردنكلا نإ

 ةضفارلا نعل يف ناطلسلا بطاخ هنأ هبصعت نم غلب ءهنع ىلاعت هللا يضر

 فنأف ةيرعشألا مهيلا فاضأو مهنعلب رمأف كلذ يف نذأف .ناسارخ ربانم ىلع

 يلاعملاوبأ مامإلاو يريشقلا مساقلاوبأ مامإلا مهنم .ناسارخ ةمئأ كلذ نم

 ىلإ - نينس عبرأ ةكمب نيمرحلا مامإ ماقأو ناسارخ اوقرافف ءامهريغو ينيوجلا
 ."9(يتفيو سردي  هتلود تضقنا نأ

 يف شيعت امهادحإ :نيتقبط ةرتفلا كلت لالخ يمالسإلا عمتجملا ناكو

 .راجتلاو مهب لصتي نمو ءارزولاو ءارمالاو ءافلخلا ةقبط يهو .خذبو فرت

 .(«9سانلا ةماع مهو فظشو سفؤب يف شيعت ىرخألاو

 لسن رثكو هب روصقلا تألتماو .رصعلا اذه يف قيقرلا رشتنا دقلو
 ءءانغلا يراوجلا ميلعت رثكو «يراوجلا لسن نم اوناك ءافلخلا ىتح .يراوجلا

 .(«9بارشلاو عامسلل سانلا اهيلع ددرتي ناكو ءاهيف نينغي نكامأ نمل حبصأو

 هذه عنمل نيرويغلا ضعب هللا ضيق نكلو .دسافملا راشتنا ىلإ ىدأ امم

 .دسافملا

 .55 ص 1١ ج ةياهعلاو ةيادبلا (؟7)
 .و/ ص م ج ريثألا نبال لماكلا (7/)

 .و7 صا ١ ج نيمأ دمحأل مالسإلا رهظ رظنا (18)
 .هدعبامو ١15 ص ١ ج مالسإلا رهظ رظنا (19)
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 ىبنيو فورعملاب رمأي ناك هنأ هللاب يدتقملا ةفيلخلا نع ريثك نبا يكحيف
 تاناحلا قلغأو دادغب نم تادسفملاو تاينغملا يفنب رمأف ءركنملا نع

 1 , ””ىهالملاو

 .جنزلاو مورلاو سرفلاو كرتلا دجوي ناك «برعلا بناج ىلإ ةفلتخم تايموقو

 .ىراصنلاو دوهيلا ينيدلا حماستلا نم وج 5 مهنيب ايف شيعيو

 تناك نكلو ءانايحأ ةفلتخملا رصانعلا هذه نيب ةيموق تارعن ترهظ دقو

 .©”"2ةالولاو شيلا يف ةروصحم تايبصعلاو تارعنلا هذه

 وه هنأش ةعفرو صخشلا ومس يف رايعملا ناك دقف كلذ نم مغرلا ىلعو

 ةيموقلا وأ ةيسنجلل نكي مو) :يليحز .د لوقي .ىقتو ملع نم هب عتمتي ام
 همسا ىوطنا نم ركذ دامخإ يف الو ءالثم ءالعلا نم عفترا نم عفر يف نأش

 صقنت مل ةيسرافلاو ,قحتسي ام رثكأ يعفاشلا عفرت مل ةبورعلاف « خيراتلا يف

 ةمجعلاو «.هداهتجاو هلضفو هملعب اهأوبت ىِتلا هتناكمو ةفينح يبأ نأش نم

 ."”(ملسمو يراخبلا ةناكم يف رثؤت مل
 :ةيملعلا ةلاحلا

 |ىك سماخلا نرقلا يف ةيعاتجالاو ةيسايسلا ةلاحلا ءوس نم مغرلا ىلعو
 ةرثك دوجو يف لثمتي احضاو ايملع اراهدزا نرقلا اذه يف دجن اننأ الإ ءانيب

 عيجشت ىلع ماكحلا سفانت لعلو . مولعلا فلتخغ يق نيرحبتملا ءاملعلا نم

 ءاملعلا لمع كلذكو .ءاملعلا بيرقتب ةماعلا دنع مهكلل ةيوقت ءاملعلاو ملعلا

 يف ببسلا وه كلذ لعل ءملعلا رشن يف عضولا اذه نم ةدافتسالا ىلع

 ةفاقثلا راشتنا ريثأت ىلإ ةفاضإلاب رصعلا كلذ يف ةيملعلا ةيحانلا راهدزا

 . ةيقيرغإلا

 ١55. ص 1١17 ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا رظنا 0
 4١. - *" ص ١ ج مالسإلا رهظ رظنا (*1)

 ١7١ - 18٠ ص رورس نيدلا لامج دمحم روتكدلل قرشملا يف ةيمالسألا ةراضحلا خيرات
 .78 ص ينيوجلا مامإلا 5
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 انيس نب هللادبع نب نسحلا فوسليفلا بيبطلا دجوي ناك بطلا يفف
 افشلاو نوناقلا :اهنم فنصم ةئام هتافنصم تغلب دقو بطلا يف عرب يذلاو

 ., ©9478 ةنس قوت .تاراشإلاو ةاجنلاو

 يفنحلا يرودقلا نسحلاوبأ دمحأ نب دمحم نب دمحأ :فانحألا ءاملع نمو

 .©9418 ت اعراب امامإ ناك .ةفينح يبا بهذم يف روهشملا باتكلا بحاص

 فالخلا ملع عضو نم لوأ ,يفنحلا هيقفلا ىسيع نب رمع نب هللادبعو

 047٠ تا ةلدألل ميوقتلاو رارسألا باتك هل. .دوجولا ىلا هزربأو

 دحأ «ةبحرلا بحاص رصن نب يلع نب باهولادبع :ةيكلاملا ءالع نمو
 عورفلا يف هريغ هلو .ةبلطلا هظفحي نيقلتلا باتك هل ,.مهيفنصمو ةيكلاملا ةمئأ

 , 060497 ت لوصألاو

 . يقهيبلا ركبوبأ نيسحلا نب دمحأ ريبكلا ظفاحلا :ةيعفاشلا ءاملع نمو

 .تادلجم رشع يف لك يعفاشلا صوصنو .ىربكلا ننسلا هباتك هتافلؤم نم
 ريغو ةوبنلا لئالدو نايإلا بعشو بادآلاو لخدملاو راثآلاو ,ىرغصلا ننسلاو

 , ””تافنصملا نم كلذ

 .هذيمالتو نيمرحلا مامإ خويشل انركذ دنع مهنم ريثكل مجرتنسو .ريثك هريغو
 خيش ىلعيوبأ يضاقلا دمحم نب نسحلا نب دمحم :ةلبانحلا ءالع نمو

 دمحأ بهذم يف ةريثكلا ناسحلا فيناصتلا هل .هقفلا ىف امامإ ناك «ةلبانحلا

 ْ ْ , 28غ هركا ت

 نونفلا بحاصو ةلبانحلا خيش افولاوبأ دمحم نب ليقع نب يلع اضيأو
 .69681 ةنس يفوت ىلعي بأ يضاقلاب هقفت .ةديفملا فيناصتلا نم اهريغو

 .4" - 45 ص 1١ ج ريثك نبال ةيابنلاو ةيادبلا رظنأ (0)
 .؟4 ص 1١١ ج قباسلا ردصملا (":)

 .190- 45ص ١١ جا ةياهنلاو ةيادبلا ("ه)

 ."9 ص ١١ ج قباسلا ردصملا (”5)

 .94 ص ١ ج ةيابنلاو ةيادبلا ("97)
 .4 ص ١١ ج قباسلا ردصملا ("8)
 .184 ص ١١ ج قباسلا ردصملا (*9)
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 ريسفتلا بحاص ( يبلاعثلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ :نيرسفملا نمو

 ءايبنألل صصق يف سئارعلا باتكو ريبكلا ريسفتلا هلو ءروهشملا

 ,(140ه عا؟7/ت

 يبلاعثلا ليعاسإ نب دمحم نب كلملدبع روصنموبأ :ةغللا ءالع نمو
 رثنلا يف رابكلا فيناصتلا هل .رابخألاو ةغللا يف امامإ ناك .يروباسينلا

 رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي هبتك ربكأو .ةغالبلاو مظنلاو
 ,(40ه غاا/ ةنس ت

 يف باتك هل .يفوحلا فسوي نب ديعس نب ميهاربا نب يلع نسحلاوبأو
 يفوت .اضيأ نآرقلا ريسفت هلو تادلجم رشع يف نآرقلا بارعإو ريبك وحنلا

 .(49ه 8159 ةنس ات

 فنص هنإ لاقي .مزح نب دمحأ نب يلع دمحموبأ :ةيرهاظلا ءاملع نمو

 .احيصف ارعاش ابيبط ابيدأ ناك .دلجم ةئاععبرأ

 «لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا»و «(لحملا» :ةريهشلا هتافلؤم نم

 ةنس يفوت .كلذ ريغو «ةماحلا قوطوو «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا»و

 459ه عهك

 بيطخلا نب يلع نب دمحم .يلزتعمللا يرصبلا نيسحلاوبأ :ةلزتعملا نمو
 .«9ه 5"4تا محل رصتنملاو ةلزتعملا خيش .ملكتملاا يرصبلا نيسحلاوبأ

 نم ناك .ظفاحلا يروصلا هللادبع نب ىلع نب دمحم :نيثدحملا نمو

 ,(2©1هغ:١ ةئنس ىفوت . يروصلا هللادبع ىبأ بتك نم ةدافتسم خيراتلا

 1١٠ ص ١١ ج قباسلا ردصملا (40)

 .44 ص ١١ ج قباسلا ردصملا (41)
 .197 ص ١١ ج قباسلا ردصملا (49)

 91١-15. ص '١؟ جر ةيابهنلاو ةيادبلا (87)

 .04 ص قباسلا ردصملا (55)
 2.5١ ص قباسلا ردصملا (55ه)
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 انبهذ ول «ماقملا انب لوطي ثيح ءاملعلا نم انه انركذ نم ركذب يفتكنو
 .مهنم رصعلا كلذ هب رمعام عيمج ىصقتن

 ديلقتلا حور هيف ىرسو هقفلا يف داهتجالا باب قلغأ رصعلا اذه يفو

 .«©9بهذملل ديدشلا بصعتلا هيف زربو

 .«9لدجلاو تارظانملا عويشب رصعلا اذه مستي اك

 يفف .سرادملا راشتنا رصعلا اذه يف ىملعلا راهدزالا رهاظم نمو

 دعسوبأ اهانب ةثلاث ةسردمو ةيدعسلا ةسردملاو ةيقهيبلا ةسردملا تناك روباسين
 كلذكو «.ينييارفسالا قاحسإ يبأ ذاتسألل تينب ةعبار ةسردمو يذابارتسالا

 ْ .كلملا ماظن اهانب يتلا ةيماظنلا ةسردملا
 ةارهبو «خلبو دادغبب ةسردم ىنبف سرادملا ءانبب كلملا ماظن رهتشا دقو

 .ورمبو ةرصبلابو ناهبصأبو
 .(9ةسردم ناسارخو قارعلاب ةنيدم لك يف هل نإ لاقيو

 ةيملعلاو ةيعاتجالاو ةيسايسلا ةيحانلا نم نيمرحلا مامإ رصع وه اذه
 تناك يردنكلا اهببس يلا ةنتفلاف . حضاو نيمرحلا مامإ يف رصعلا اذه رثأو

 «يتفيو سردي .نينس عبرا ةكم يف هترواجمو روباسين نم هجورخ يف اببس

 هتيصخش لقص يف هرثأ جورخلا اذهل نأ اك .قبس امك نيمرحلا مامإ بقلف
 . مهمراجتو مهمولع نم ديفتسيو مهثحابيو مهرظانيف .ءاملعلاب هكاكتحال ةجيتن

 يتلا  ةكم يف هءاقب نأ (يسالو .ءالعلا نم ددع ربكأب ءاقللا هل حيتي رفسلاف

 ءاملعلاب عامتتجالا ةصرف هل أيه ملاعلا عاقب عيمج نم نيملسملا ىقتلم يه
 .ةرمعلاو جحلا كسانم ءادأل نوتأي اوناك امدنع برغلاو قرشلا نم

 اببس ناك .ةطلسلا ىلإ كلملا ماظنب ىتأ يذلا يسايسلا عضولا نإ مث

 .روباسين يف هرارقتساو هعوجر يف

 .747” ص يرضخلل يمالسإلا عيرشتلا خيرات رظنا (47)
 ."!4 #١" ص 4 ج ةيعفاشلا تاقبط رظنا (44)
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 هلعج يف هرثأ نيمرحلا مامإ مهنمو ءاملعلا ىلع كلملا ماظن ددرتل ناك دقلو

 يتلا نتفلل ةجيتن هنأو امك .ةيماظنلا لثم همسا لمحت ىتلا تافنصملا فنصي

 ظحالي امك ةيوشحلاب مهفصيف ةلبانحلا زملي هتلعج ةلبانحلاو ةرعاشألا نيب عقت
 , (4؟)هبتك يف هيلع

 دجن ءرصعلا اذه يف بهذملل بصعتلاو ديلقتلا حور نايرسل ةجيتنو
 حيجرت يف قلخلا ثيغم» هباتك فيلأتب ماقف حورلا هذهب رثأت دق نيمرحلا مامإ
 ةلمج ةفينح يبأ بهذم ىلع هحجرو يعفاشلا بهذمل رصتنا هيفو «قحلا لوقلا

 .ناهربلا هباتك يف لعف اذكهو .اليصفتو

 .505 ص 2١ ج ناهربلا رظنا (49)
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 يناثلا لصفلا

 هتايح راوطأو هتأشن

 :هبسنو همسأ - ١

 ضعب ف ءاج اذكه « ينيوحلا فسوي نب هللادبع نب كلملادبع وه

 مجارتلا ,0")وح
 نباو يدادغبلا ركذيف , فسوي دعب هدادجأ ركذ نيخرؤئملا ضعب ديزيو

 نب فسوي نب هللادبع نب كلملادبع همسا نأ ريثك نباو ىبهذلاو ناكلخ

 يللا ينيوجلا هيويح نب دمحم نب فسوي نب هللادبع

 وه اريخأ ادج فاضأو «هللادبع نب فسوي هدج ركذ ىكبسلا طقسأو

 نب فسوي نب هللادبع نب كلملادبع) هنأب هبسن قاسف هيويح نب هللادبع

 امدنع احيحص مسالا ركذ هنكلو .©9(ينيوحلا هيويح نب هللادبع نب دمحم

 نب دمحم نب فسوي نب هللادبع نب فسوي نب هللادبع وه :لاق ذإ هيبذل مجرت

 (6 745 ص 7 ج 4517 ةنس تا .يزرخابلا نسحلا يبأل ,رصعلا لهأ ةرصعو رصقلا ةيمد :رظنا

 6ع(

"65 

.741/ - 
 .ناعمسلا ىميمتلا روصنم نب دمحم نب ميركلادبع ديعس يأ مامإلل «باسنألا :رظناو

 "ه6 ص كج همذ؟ ت

 نب نسحلا نب يلع مساقلا يبأل يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن اهيف يرتفملا بذك نييبتو
 . 5718 ص له هالا ت . يقشمدلا ركاسع نب هللا ةبه

 .4 ج .هه410 تءيزوجلا نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا يبأل .ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملاو
 .18١ص

 نباب فورعملا نسحلا نب دومحم نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا بحم ظفاحلل ,دادغب خيرات ليذ رظنا

 نيدلا سمش سابعلا يبأل ,نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفوو .86 ص ء١ ج 2.5147 تا راجنلا
 41١". ص 2075ج ءهام١ت ا .ناكلخ نب ركب يأ نب دمحم نب دمحأ
 .505ص ١١2ج .هالك4 تا .يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريسو
 .١؟58ص 3ك ج مالا 5 ت « ىقشمدلا ريثك نبا ظفاحلل ,ةيابعلاو ةيادبلاو

 .ه ج .يكبسلا يناكلادبع نب يلع نب باهولادبع رصن يبأ نيدلا جاتل ,ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط
 .156 ص
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 نيخرؤملا نم هقبس نم نيمرحلا مامإ بسنل قايسلا اذهب قفاوف .©7(هيويح

 :هتبسل ل "

 فيضيو «*؟ينيوجلا لاقيف نيوج ىلإ هتبسنب هل مجرت نم ضعب يفتكيو

 .©2يروباسينلا ىنيوجلا لاقيف ىرخأ ةبسن نورخآلا

 .هل تمحرت ىتلا بتكلا ركذت امك اهيف شاع هنألف روباسين ىلإ هتبسن امأ

 هداهطضاو يردنكلا ريزولا اهراثأ يتلا ةنتفلا ببسب اهنم جرخ نأ دعبف

 نم اهيلإ نيمرحلا مامإ داع  قباسلا لصفلا يف انركذ امك  ةرعاشألا ءالعل

 .«©9ةيماظنلا ةسردملا يف سيردتلاب موقيلو ءاهيف ميقيل ديدج

 ةثارولاب هتءاج ةبسنلا هذه نأ ةيقوف ةروتكدلا ىرتف نيوج ىلإ هتبسن امأ

 هنأ هنع ركذي مل نيمرحلا ماما نأ نيح يف نيوج يف شاع يذلا هدلاو نع

 , "27بيدلا ميظعلادبع د كلذ ىلع اهعباتو , "9 اهيف يفوتوأ ماقأ وأ دلو

 .2 : هبقلو هتينك -

 . هتلزنمو هردق عافترا ىلع لدت ةينك يهو (09)يلاعملا يبأب ىنكيو

 .الا" ص .ه ج .هسفن قباسلا ردصملا (8)

 . مظتنملا “هم ص كج .يناعمسلل باسنألا ل55 - 56 ص 2 ج .رصقلا ةيمد :رظنا "5

 ."41 ص كج .نايعألا تايفو ء18 ص قج
 ةيعفاشلا تاقبط 60دك ص كاع .ءالبلا مالعأ ريس هي ص ,يرتفملا بذك نييبت :رظنا 4ةيلف]

 1 .156 ص 26ج . يكبسلل

 .اهتحت نم نيتنئاب ةطقنملا ءايلا نوكسو واولا حتفو ميحجلا مضب ينيوجلا) :يناعمسلل باسنألا يف ءاج

 لعجو برعف نايوك اهل لاقي ةعمتجم ىرق ىلع ةلمتشم ةريثك ةيحان ىلإ يهو نيوج ىلإ ةبسنلا هذه
 اهيف ىري الو ضعبب اهضعب ةلصتم ةريثك ىرق اهو قهيب دودحب ةلصتم ةيحانلا هذهو .نيوج

 ا" ج يناعمسلل باسنألا (ىرخألا نم ةيرق لك برقو ءاهترابع نم ةيداب وأ بارخ خسارف ةسمخ
 . 73608 ص

 .508 ص ا“ ج .يناعمسلل باسنألا 580٠. ص .يرتفملا بذك نييبت :رظنا (05)

 1 "١. ص «.ةيقوف ةروتكدلل نيمرحلا مامإ ينيوجلا :رظنا (07

 روتكدلل هركفو هراثآ هرصعو هتايح ىنيوجلا هللادبع نب كلملادبع يلاعملاوبأ نيمرحلا .مامإ :رظنا (58)

 .لاقام ىلع هدنسام ىردأ الو ,نيوج يف دلو نيمرحلا مامإ نأ هللا ةياده
 ١74. ص .ةيعفاشلا تاقبط شماه :رظنا

 .يرتفملا بذك نييبت 209 ص م ج .باسنألا ء745 ص ء” ج ء.رصقلا ةيمد :رظنا (09)

 4١". ص .؟ ج نايعألا تايفو ء18 ص 4 ج .مظتنملا 077/8 ص
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 .©0هل مجرت نم لك كلذ ركذ .نيمرحلا مامإ بقلب رهتشاو
 سردي ةنيدملابو نينس عبرأ ةكمب رواج هنأ نيمرحلا مامإب هبيقلت ببسو

 ."02بهذملا قرط عمجيو يتفيو
 هنأ لمتحيو» :لاقف بيقلتلا اذه رخآ الاتتحا نانجلا ةأارم بحاص ركذو

 يضاقو «نيرحبلا كلم مهلوق يف ةداعلا يه اى هل ميخفتلا هجو ىلع

 هفرش ىلإ ةراشإلا ىلإ الصوت امههفرشل نيمرحلا ىلإ هتمامإ ةبسنو «نيقفاخلا
 . "9(همهفو هقيقحتو هلبنو هتعاربو هلضفو

 ناك هنأل نيمرحلا مامإب فرع امنإ» هنأ ركذي ينيسحلا هللا ةياده نكلو

 ماقأف موقلا مدقو لي لوسرلا ربق ارئاز ةنيدملا لخدو «.هترواجم نيح ةكمب امامإ
 . "9 «مايأ ةرشع وحن كانه

 .©9نيدلا نكرب يزرخابلا هبقلو
 هللا ةيادهو ةبهش ىضاق نباو يونسألاو يبهذلاو ناكلخ نبا فاضأو

 2 .©0(نيدلا ءايض) بقل لبنحلا نيدلا دامع نباو
 .ءاملعلا نيب ةعيفرلا هتلزنم ىلع ةلالد اهيف باقلألا هذهو

 :هدلاو - 5

 نكرب بقلي ناك ينيوجلا فسوي نب هللادبع دمحم وبأ وه هدلاوو

 لاقي ةيرق نم برعلا نم نحن» :لوقي ناك ذإ برعلا نم هلصأو .مالسإلا

 .اهيلع تعلطا ىتلا بتكلا دودح يف (00)

 ) )1١ص ء7 ج نايعألا تايفو :رظنا 4١". 1
 دعسأ نب هللادبع دمحم يبأ مامإلل نامزلا ثداوح نم ربتعي ام ةفرعم يف ناظقيلا ةربعو نائحلا ةارم (5؟)

 .١؟6 ص .*ج .(هال18ت) ينميلا يعفايلا نايلس نب ىلع نبا
 ١95. ص (ه ٠١١4 ت) .ىنيسحلا هللا ةياده ركب يبأل ةيعفاشلا تاقبط (59)
 ١ .545 ص 27 ج ءرصقلا ةيمد (58)
 لامجلا ,ةيعفاشلا تاقبط 6منثك ص 1 ج ءالبتلا مالعأ ريس ١*2 ص "7 ج .نايعألا تايفو هة0]

 هللا ةيادل ةيعفاشلا تاقبط 2.404 ص ١ ج (هالال" ت) .يونسألا ميحرلادبع نيدلا
 يلبتحلا دامعلا نب يحلادبع حالفلا يبأل .بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش 2195 ص
 .5608 ص كج مه 04 ت)
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 ,©02(سبئس اهل

 هتنايصل ناكو) ريسفتلاو وحنلاو لوصألاو هقفلاب ةمات ةفرعم هل تناك
 ضيرحتلاو دجلا الإ هيدي نيب يرجي الف .ةذمالتلا نيب امرتحم ابيهم هتنايدو

 ىلع هقفتلا يف دهتجاو .©7يدرويبألا بوقعي يبأ ىلع هقفت (ليصحتلا ىلع
 همزالف ©"9يزورملا لافقلا ادصاق ورم ىلإ لحتراو .©7يكولعصلا بيطلا يبأ

 دعقو ةئاعبرأو عبس ةنس روباسين ىلإ داعو .هتقيرط نقتأف هنم ملعتو

 اروهشمو عرولاب افصتم ناكو .ماعلاو صاخلا ميلعتو ىوتفلاو سيردتلل
 ارذح نيترم ةدحاولا ةنسلا يف هلام ةاكز يدؤي ناك هنأ هعرو نمف .ىوقتلاب

 بابسألاب ماقف ةحلاص ةيرذ قزري نأ ىلع صرح امك .ةينلا نايسن نم

 تناكو .بتكلا هخسن نم هبستكا لام نم هلي بسك نم ةيراج ىرتشاف

 مامإب تلمح ىتح اضيأ هدي بسك نم اهمعطي ناكو .ريخلاب ةفوصوم ةيراجلا

 . نيمرحلا

 دمحم وبأ خيشلا ناك ول» :ينوباصلا ناثع يبأ لوق هيلع ءاملعلا ءانث نمو

 .(هب اورختفالو هلئاش انيلإ تلقنل ليئارسا ىنب نم

 نيس اهرخآ يفو ةدحوملا ءابلا رسكو نونلا رسكو ةلمهملا نيسلا رسكب :سبنسلا) بابللا يف ءاج (55)
 :تلق .ءارعشلاو ءاملعلا نم ريثك اهنم ,ءيط نم ةروهشم ةليبق سبئس ىلا ةبسنلا هذه - ىرخأ

 .(ءيط نم توغلا نب ورمع نب لعش نب لورج نب ةيواعم نب سبئس وهو
 باسنألا يف ءاجو 2.١44 ص ؟ ج يرزجلا ريثألا نب نيدلازع فيلأت .باسنألا بيذهت يف بابللا

 1١7. ص 5 ج (ءيط نم يحوبأ وه :سبنس)
 يحوبأ) رهوجلا لاق لعث نب لورج نب ةيواعم نبا وهو سلب سبئس) سورعلا جات يف ءاجو
 دمحم ديسلا ضيفلا بأ نيدلا بحم يوغللا مامالل سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات (ءيط نم
 ١58. ص 4 ج يديبزلا يطساولا ينيسملا ىضترم

 .ةيرق تسيلو ةليبق سبنس ناف اذهلو
 وهو مسالا اذهب ادلب نادلبلا بتك يف دجن مو) :الئاق يكبسلل تاقبطلا ققحم كلذب مزج دقلو
 .7“ ص ه ج (ةليبق هباوصو أطخ بير الب

 يدايزلا رهاط يبأ خيشلا ةذمالت نم ةمئألا دحأ :يدروببألا بوقعيوبأ خيشلا دمحم نب فسوي (57)
 .هقفلا يف «لئاسملا» باتك هل .مالعألا ةمئألاب قحل .ءالعلا ريهاشم نم نأك .لافقلا نارقأ نمو
 ."517 - "55ص 22 ج .ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط نع القن .ةثاعبرألا دودح يف يفوت

 روباسين لها مامإ يعفاشلا هيقفلا يكولعصلا ناهيلس نب دمحم نب لهس وه :يكولعصلا بيطلاوبأ (18)
 . ”م4ال/ ةئس هتافو تناكو ةرخ ةئايسمح هسلجي رضحي ناك  ةيحانلا كلت خيشو

 ةضقت ص ةدلحإ ج ريثك نبال ةيابنلاو ةيادبلا

 املع رابكلا ةيعفاشلا ةمئأ دحأ .ريبكلا لافقلا ليعاسإ نب ىلع نب دمحم ركبوبأ وه :يزورملا لافقلا (59)
 لغتشي مو لافقألا لمعي الوأ ناك هنأل لافقلا هل ليق امناو .ه 417/ ةنس قوت .افينصتو اظفحو ادهزو
 .84!5 ص .4 ج ةيعفاشلا تاقبط 255 ص ١5 ج ةيانلاو ةيادبلا .ةنس نيثالث نبا وهو الإ
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 ريبك ريسفت هلو .رصتخملا رصتخمو .ةركذتلاو ةرصبتلا :هفيناصت نمو

 يذ يف قوت ."يكبسلا لوقي اك ةيأ لك نم عاونأ ةرشع ىلع لمتشم

 . ةثامعبرأو نيثالثو ناث ةنس نم ةدعقلا

 :هدلوم 0

 .”9ةثاعبرأو ةرشع عست ةنس مرحم نم رشع نماثلا يف نيمرحلا مامإ دلو
 هدلوم نأ اوركذ نيمرحلا مامإل مجرت نم ضعب هعباتو يزوجلا نبا نكلو

 .©"9ةثاعبرأو ةرشع عبس ةنس ناك

 اعست ناك هتافو دنع هنس نأ ركذ هنأل مهو دق يزوجلا نبا نأ رهاظلاو

 ال 24١19 ةنس تناك هتدالو نأ جتنيف ه41/8 ةنس يفوت هنأو ءةنس نيسمحو

 مهو اى
 .©هتدالو خيراتل اهركذ دنع ةيقوف هروتكدلا هتحجر ام وه اذهو

 ناك هداليم نأ اركذف نانجلا ةآرم بحاصو ىنيسحلا هللا ةياده ذش دقلو

 نأ نوركذي ذإ هل مجرت نم روهمجل افالخ ,©*مرحم نم رشع يناثلا يف
 .افنأ انركذ اك رشع نماثلا يف هداليم

 يقيهيبون لداع يعّذيو «نيمرحلا مامإ دلو نيأ مجارتلا بتك ركذت ملو

 م

 الك - ا/* ص هج . يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط 2768 .7هال ص ,يرتفملا بذك نييبت :رظنا 07٠١

 21١ ج ءالبنلا مالعأ ريس .949 ص .7 ج .نايعألا تايفو ,.7880 ص يرتفملا بذك نييبت :رظنا (/1)
 ١ 605 ص

 نيدلا بحم ظفاحلل .دادغب خيرات ليذ 8١ص 9 ج .ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا :رظنا (7)
 ١2ج .(ه14ت) .يدادغبلا راجنلا نباب فورعملا نسحلا نب دومحم نب دمحم هللادبع يأ
 .88 ص

 .8١ص وج «.ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا رظنا (7)
 1 1 .86 ص ءقج .دادغب خيرات ليذو

 نب دمحم نب دمحم مركلا بأ يب ىلع نسحلا يبأ نيدلازع ةمالعلا خيشلل .خيراتلا يف لماكلاو
 ١١9. ص 248ج .ريثألا نباب فورعملا .ينابيشلا ميركلادبع
 يدرب يرغت نب فسوي نساحملا بأ نيدلا لامج فيلأت ,ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلاو
 .١١1ص ءه ج (404 ت) .يكباتألا

 . 59 ص نيمرحلا ماما ىنيوجلا رظنا (754)
 ١98. ص .هللا ةيادط ةيعفاشلا تاقبط :رظنا (/ه)

 ١"١. ص (# ج نامزلا ثداوح نم ريتعي ام ةفرعم يف ناظقيلا ةربعو نانجلا ةارمو
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 هلعلو .كلذ ىلع اليلد مقي ملو نيوج يف دلو هنأ ةيعفاشلا تاقبط ققحم

 4017 ةنس روباسين ىلإ هدلاو عوجر تركذ مجارتلا بتك نأل روباسين يف دلو
 يف نيمرحلا مامإ دلوم ىتح اهنع لحر هنأ ركذي ملو اهيف سيردتلل دعقو
 .419 ماع

 :ىلوألا هتأشن - 5

 نيخرؤملا ضعب ركذ دقو .نيحلاصلا هيدلاو رجح يف نيمرحلا مامإ أشن
 اهيلع تلخدف .هتعضو نأ دعب دحأ هعضري الأ همأ ىصوأ دق هدلاو نأ
 ءاليلق عضرف اهيدثب هتلغاشف مهناريج نم ةأرما - يكبي ريغصلاو ةملأتم يهو -

 لخدأو .هنطب حسمو هسأر سكنو هذخأو رمألا هيلع قش كلذب ملع (لف

 لهسي لوقي وهو هبرشام عيمج ءاق ىتح كلذ لعفي لزي ملو هيف يف هعبصإ
 .©همأ نبل ريغ نبل برشب هعبط دسفي الو تومي نأ

 ةحلاص ةئشنت هنبا ةئشنت يف دلاولا ةلش سكعت تحص نإ ةياورلا هذهو

 هتلواحم ىلع هقفاوأ ال تنك نإو ريغلا نم عضري ايف تاهبشلا نع هنبال ًاداعبإ
 :لفطلا هعضرام جارخإ

 .لحلا لصألاف مارحب سيل هعضرام نأل : الوأ

 عاضرإلا سيلف عاضرلاب قلعتت ماكحأ كلانهو اعرش زئاج عاضرإلا : ايناث
 .لفطلا دسفي ريغلا نم

 قاذيإ زوجي الف ذخاؤم الو اعرش فلكمب سيل لفط عضارلا نإ : اثلا

 . عرشلا هرقيال ولغ عضرام جارختسا يف ةغلابملاف هعضرام جارختسال

 سيلف هكولس يف هرغص يف ناسنإلا هعضري امل رثأ ال هنأ هركذ ردجي اممو

 اهمدعو ةماقتسا نم ناسنالإ كولس ىلع بترتي رثأ دوجو ىلع ليلد كلانه

 يذلا نيمرحلا مامإ نم بجعأ يننأل اذه لوقأ .هرغص يف هعضرام ببسب

 ."49 ص .”5 ج .نايعألا تايفو رظنا (/5)
 .ادمل ص © ج 3 مكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو
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 نم اذه) :ةرظانملا سلجم يف ةرتف هقحلت امدنع  هنع يور اى لوقي ناك

 . "9(ةعضرلا كلت اياقب

 نيمرحلا مامإ دلاو جرحتف ةيراج تناك ةعضرملا نأ يكبسلا ىور دقلو

 .اهكلام نذأتست ملو اهنبل كلمت ال انوكل اهعيضرت نم

 رمألا ةجلاعم نيمرحلا مامإ دلاو ىلع ناك اف كلذك رمألا ناك ولو :تلق

 «ةعاضرلا ةرجأ عفدي نأ وأ مهحمستسي نا هناكمإب ناك ذإ «بولسألا كلذب

 اياقب رثأ نم ةشقانملا ءانثأ هبيصت يتلا ةجلجللا نأ دقتعي نيمرحلا مامإ نوكو

 لعفب نيمرحلا مامإ دلاو لعف يكبسلا سايقو «حيحص ريغف ةعضرلا كلت

 ماعطلا نأ نقيت ركبابأ نإ ذإ ©"9قرافلا عم سايق هنع هللا يضر ركب يبأ

 يضر ركبوبأو «ةيلهاجلا يف ةناهك لباقم وهف «مارح بسك نم هلكأ يذلا

 عيضر لفط عمف انتلأسم امأ .مارحلا جارخإ يف دهتجاف افلكم ناك هنع هللا

 . . عساش نوبلاو

 .ائيش هابص ةرتف نع مجارتلا بتك ركذت ملو

 نمف «ةحلاص ةئشنت هتئشنت ىلع اصيرح ناك هابأ نأ هيردن يذلا لكو

 ةباجنلا هيف حملي ناك هنأ |ميس الو هرافظأ ةموعن ذنم هميلعتب متهي نأ يهدبلا

 . .لابقإلاو
 :ملعلل هبلط  ا/

 ىلع هقفتلاب كلذو «ركابلا هابص 5 ملعلا بلط نيمرحلا مامإ أدب دفو

 ىتأو هدلاو هقف سردف  مالسإلا نكرب انلق اك بقلي ناك يذلاو - هدلاو

 هخيشف ءهخويش ةايح لالخ نم ركبملا هملعت ثحابلا كردي نأ نكمي اك

 مامإ نأ ىلع لدي اذهو .""هغم٠ ماع يفوت يتأيس [ى يناهبصألا ميعنوبأ

 .747 ص 7” ج .نايعألا تايفو رظنا 070
 ١59. ص (.2ه ج .ةيعفاشلا تاقبط رظنا (07/8)

 .ثحبلا نم ”5 ص رظنا (/4)

 ال



 هرمع نم ةرشع ةيداحلا غلب دق نكي مل هنأل ٠ ءاريغص هيلع ذملتت نيمرحلا

 .هخيش ةافو نيح

 ناسارخ ةمئأ نم وهو «يلينلا مجارتلا بتك ركذت (ىك اضيأ هخويش نمو
 ةافو نيح هنس ناك نيمرحلا مامإ نأ ىنعي اذهو .ه475 ماع يفوت يذلاو
 .”"رمعلا لبتقم يف وهو هيلع ذملتت هنإ يأ ءاماع رشع ةعبس هخيش

 ىتح هتايح لاوط هليصحت يف ادجم ملعلل ابلاط نيمرحلا مامإ ىقب دقو
 بلط نم سيردتلاب هلاغتشا هعنمي ملف .يتفيو سردي املاع حبصأ نأ دعب

 سيردتلل هسلجم دعب ناك هنأ مجارتلا بتك ركذت ذإ .هيلع صرحلاو ملعلا
 مامإلا ذاتسألا ىلع هقفلا لوصأو لوصألا سرديل يقهيبلا ةسردم ىلإ جرخي
 .”©7ينييارفسإلا يناكسإلا مساقلا يبأ

 .659هيلع نآرقلا أرقيل يزابخلا هللادبع يبأ ذاتسألا ىلإ موي لك ركبيو
 يعشاجملا خيشلا مدق امدنع هرمع نم نيسمخلا يف وهو هارنل اننإ لب

 .695(بدألا ةعانص يف بهذلا ريسكإ) هيلع أرقي روباسين ىلإ 459 ةنس
 ذملتتي نأ نم هتناكمو هنس ربك هعنمي ملف .ملعلاب هماتها ىلع لدي اذهو

 .هبابرأ ىلع ملعلا نونف نم نف ةفرعم يف
 .مهنع ىقلت نيذلا هخويش ىلع ملعلا بلط يف نيمرحلا مامإ رصتقي ملو
 هتلحر لالخ ءاملعلا نم مهيقل نم لك نم ةدافتسالا ىلع البقم ناك لب

 دلب لك يف ناكف .دادغبو ركسعملاب ارام ,نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ روباسين نم
 يف ركذي هنإ لب "”9مهمولع نم ديفيو مهرظانيو اهءالع سرادي اهيف ميقي

 مامإلا ةمجرت يف يكبسلا ركذي ثيح هذيمالت ضعب نم هدافأ ام هبتك ضعب
 رثكأ غرفتسيو هب دتعي) ناك نيمرحلا مامإ نإ يريشقلا ميحرلادبع رصن يبأ

 .ثحبلا نم اا/ ص رظنا (80)

 ) )48١-ج نايعألا تايفو ء٠78 اه ص «.ىرتفملا بذك نييبت رظنا ”١ ص 4١".
 ا ص , ىرتفملا بذك نييبت رظنا 6ثيف]

 . #1787 ص (قباسلا ردصملا (87)

 758١. ص .قباسلا ردصملا (84)
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 رودلاو ضفئارفلا يف باسحلا لئاسس ضعب هنم اديفتسم هعم همايأ

 . ”*(ةياصولاو
 لقن نيمرحلا مامإ نأ رصنوبأ هب مظع ام مظعأو) :اضيأ يكبسلا لوقيو

 .©”(ةعيفر ةبترم هذهو «ةياهنلا» نم ةيصولا باتك يف هنع
 مث هدلاوب جرخت) يكبسلا لوقي .نيمرحلا مامإ ةذمالت نم اذه رصنوبأو

 ."9(نيمرحلا مامإ ىلع

 :سيردتلل هسلج - 8

 كاذ ذإ هنسو 5/8 ةنس هدلاو ةافو دعب سيردتلل نيمرحلا مامإ سلج

 ةيملعلا هتناكمل .هدلاو ناكم سيردتلل ةمئألا هسلجأ دقو ,028نيرشعلا نود

 مت

 موقي تاونس عبرأ مارحلا دجسملا يف رقتسا روباسين نم هجورخ دعبو

 داع الو .,بهذملا قرط عمجو ىوتفلاب هلاغتشا عم هيف ©6”سيردتلاب اهلالخ

 اهيف سيردتلاب موقيل ةيماظنلا ةسردملاب قحتلا ةنتفلا ءاهتنا دعب روباسين ىلإ

 نيب دعقي ناكو ميظعلا عمجلاو رباكألا هسرد رضحي ناكو «"هتايح رخآ ىلإ

 .©9ةبلطلا نم ةئاثالث هيدي

 :ةيعامتجالا هتلاح 4

 . ةيعامتجالا هتلاح نع نيمرحلا مامإل اهتمجرت لالخ ةيخيراتلا رداصملا انثدحت م

 ؟ال مأ اجوزتم ناك له ركذت ملف

 ١١١. ص ءال ج .يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (40)

 .1357 ص ءال ج .ةيعفاشلا تاقبط (485)

 ١١١. ص ال ج .هسفن قباسلا ردصملا -(4807)
 . 7784 ص ء.يرتفملا بذك نييبت رظنا (84)

 .5984 ص هسفن قباسلا ردصملا (49)

 .؟١58 ص هسفن قباسلا ردصملا (40)
 .همال ص الأ ج ءالبنلا مالعأ ريسو

 78١٠ - 738١. ص .يرتفملا بذك نييبت رظنا )8١(

 هال ص كج .ءالبنلا مالعأ ريس 05
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 نيأ نمو لاح لا طسوتم مأ اينغ ناك له يلاملا هعضو نع اضيأ انثدحت ملو

 ؟هلخد هيتأي

 روكذلا ةهج نم هلسن عطقنا نإو» :لوقت نييبتلا يف ةرابع تدرو نكلو
 .("9(بسن لك ماقم موقي هملع رشنف ارهاظ

 مهفي لهف ء.روكذلا نم ةيرذ يلاعملا يبأل سيل نأ ةقباسلا ةرابعلا قوطنمف

 .روكذلا
 ةرابع تدرو نكلو «ةقباسلا ةرابعلا نم هب مزجن نأ عيطتسنالام اذه

 هيلع ىلصو) هيف ءاج ذإ روكذلا نم ةيرذ هل نأ ىلع لدت نييبتلا يف ىرخأ
 .(ديهج دهج دعب مساقلاوبأ مامإلا هنبا

 دقو ءرفظم همسا ادلو ةيعفاشلا تاقبط يف هل ركذ يكبسلا نأ ىرن امك

 مساقلاوبأ خيشلا ينيوجلا هللادبع نب كلملادبع نب رفظم) هلوقب هل مجرت
 .©9(نيمرحلا مامإ نبا

 يف امومسم لتق هنأو «ءروباسين ىلإ اريغص لمحو ّيرلاب دلو هنأ ركذيو
 . 487 ةنس نابعش

 يماحشلا نعو هدلاو نع ملعلا ذخأو بدألاو ملعلا يف أشن هنأو

 . ©*صفخلاو

 يضاقلا نب رمع نب لهس نب هللا ةبه دمحم يبأل يكبسلا مجرت امك
 .©0هتنب ىلع نيمرحلا مامإ نتخ هنأ ركذو يروباسينلا يماطسبلا رمع نبا

 .«"مامإلل ةديحولا تنبلا اهنأ يليحزلا روتكدلا ىريو

 .5868 ص نييبتلا (99)

 ضرك ص 6 ج ةيعفاشلا تاقبط 35

 ٠"#". ص 6 ج ةيعفاشلا تاقبط شماه رظنا (95)
 .77# ص ال ج .هسفت قباسلا ردصملا رظنا (95)
 .04 ص .ليحزلا دمحم .د فيلأت .نيمرحلا مامإ ينيوجلا مامإلا :رظنا (99)
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 ؟ىوعدلا هذه يف دنتسا مالإ يردأ ال يننكلو

 روكذلا نم بجنأ هنأو اجوزتم ناك نيمرحلا مامإ نأ دكؤت ةمجرتلا هذهو
 .اضيأ ثانإلا نم بجنأو ارفظم

 هلسن عطقنا مهلوقب دارملا اذه نوكيو بجني نأ لبق لتق هنبا لعلو

 .ارهاظ

 ناك امو هثروام قفني) ناك هنأ نييبتلا يف ءاج دقف ةيلاملا هتلاح نع امأ

 .«8(كلذ يف دهتجيو ةهقفتملا ءارجا ىلع لخدلا نم هل

 هءاج لام اذ ناك نيمرحلا مامإ نأ ةرابعلا هذه نم جتنتسن نأ عيطتسنف

 ةبلطلا ىلع هقفني وهف هتجاح نع ضيفي هلام نأو اضيأ لخد هلو «ةثارو

 . نيسرادلاو

 :هتافو - ٠

 يف ذشي ملو .©65 4198 ةنس تناك هتافو نأ ىلع مجارتلا بتك تعمجأ

 اك 588 ةنس يفوت هنأ ركذ ذإ راثآلا صيخلت بحاص الإ هتافو خيرات ركذ

 هتافو خيرات تفرع دقو) :لوقي مث .تانجلا تاضور بحاص هنع كلذ لقن

 .©"”(قرف الف قئثوملا ربتعملا ناكلخ نبا باتك نم قحلا
 اب هتافو خيرات ناكلخ نبا ركذ ذإ حيحص ريغ ناكلخ نبال هبسن امو

 . 49/8 ةنس يهو (١هل مجرت نم روهمج فلاخيال

 يف يفوت هنأ بلغألاف هيف يفوت يذلا رهشلا يف فالتخا لصح دقو

 ++ يف يفوت هنأ اوركذ مهنم ةلقو ("9١هنم نيرشعلاو سماخلا يف رخآلا عيبر

 58١. ص .نييبتلا 4كيلز

 لهو نص . ج باسنألا رظنا (44)
 2584 ص .يرتفملا بذك نييبت -

 #97 ص ١ ج ىدادغب خيرات ليذ 5

 ل9886 ص 4م ّج .خيراتلا يق لماكلا -

 ١59. ص ال حج .نائجلا ةارم 5

 ١١17. ص .ه ج «تانجلا تاضور 06(

 ."45 ص .” ج .نايعألا تايفو :رظنا )٠١(
 . ةقباسلا عجارملا رظنا ٠8١9(
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 ْ .©"9هنم نيرشعلاو سماخلا يف لوألا عيبر

 ةليل اهنأ ركذ هتافو ةليل ركذ نم لكف هتافو ةليل يف فالتخا لصحي مو
 هرمع ديدحت يف مي ملو .ةنس نيسمحخو اعست غلب دقو هللا همحر يفوت .ءاعبرألا

 وهو ةنس نيسمخو اعبس تناك هتافو دنع هنس نأ ركذ يذلا ريثك نبا ىوس

 هتافو خيرات ركذو ه419 ةنس هنأ ىلع هداليم خيرات ركذ هنإ ذإ رهاظ مهو

 ال ةنس نيسمخو اعست ناك هتافو دنع هنس نأ جتنيف ه841/4 ةنس هنأ ىلع

 . نيسمخو اعبس
 . يعبطم أطخ ةجيتن ريخألا خيراتلا لعلف

 .هنم ُىَرْب مث امايأ لظو ناقريلا ضرمب بيصأ نأ دعب هللا همحر قوت

 ضرمف لطت مل مهتحرف نكلو .هوبحمو هتذمالت هب حرفف سردلا ىلا داعو
 فعضلا هيلع رهظف اذه هضرم يف امايأ يقب دقو هيف يفوت يذلا هضرم

 ةمحر ىلإ لقتناو هفعض دازف اهئام ةفخو اهئاوه لادتعال ناقنتشب ىلإ لمحف

 , © 8هللا

 باتك يف ءاجام هيف يفوت يذلا هضرم يف هل ترج يتلا ةبيرغلا رومألا نمو
 ليلخلا نب دمحم يل لاق :لاق يطقسلا كرابملا نب هللا ةبه) نأ نم مظتنمل
 :لاق ينيوجلا يلاعملا يبأ ذيملت ناكو يريرهلا ىلع نب دمحم ينثدح يجنشوبلا

 هنم طقسيو هيف نم رثانتت هنانسأو هيف تام يذلا هضرم يف هيلع تلخد
 .©'*(هرذحاف مالكلاب يضرعت ةبوقع اذه لاقف ءهيف مش عاطتسي ال دودلا

 :لاق يربطلا حتفلاابأ نأ يبهذلا هركذام توملا ضرم يف هلاوقأ نمو

 نع تعجر دق يننأ ىلع اودهشا :لاقف هضرم يف يلاعملا يبأ ىلع تلخد)

 ,79"0(روباسين زئاجع هيلع تومي ام ىلع تومأ يناو ةنسلا فلاخت ةلاقم لك

 ١1586. ص ١؟ َج ةيابعلاو ةيادبلا :رظنا 05

 68١08. ص (© ج نيمثلا دقعلا

 1١1١ ص مه ج ةرهازلا موجنلا

 .م87/ ص ج ةفيطللا ةفحتلا

 .584 ص .يرتفملا بذك نييبت رظنا (0١5

 5١. ص 29 ج .مظتنملا (١٠ه)
 ١15١. ص .ه ج ةرهازلا موجنلا رظناو 5

 .6508 ص ءا١١ ج .ءالبنلا مالعأ ريس )1١5(
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 .ةياورلا هذه دنس يكبسلا دقتني ملو
 ناك هنأ مهوي ام الإ ركنتسم ءيش اهيف سيل ةياكحلا هذهو) لاق اهناو

 .209(فلسلا فالخ ىلع

 ةنسلاو نآرقلا يف ةدراولا تافصلل ٍليوأتلا هجهنم نأ اهنم مهفي لب :تلق

 عيمج نع عجري هنأو فلسلا جبنمو ةنسلل فلاخم مالكلا ملعب هلاغتشا ةجيتن

 مل ةميلس هترطف تناك نم لك هب نمؤي ام وهو ةرطفلل ةفلاخملا هتادقتعم

 حيحصلا بهذملا وه كلذ نأ ىري هنأو ءالثم زئاجعلاك مالكلا ملعب ثولتت

 .نوملكتملا هدقتعي ام ال

 .هلثم دهعي م اديدش اعزج هتافول سانلا عزج دقلو

 ءازعلل سانلا سلجو هرينم رسك ىلإ ىدأ اديدش اماحدزا سانلا محدزاو

 هتبلط نأ قيلت ال ىتلا عزجلا رهاظم نمو .هيف يثارملا ءارعشلا رثكأو امايأ
 رباحملا نيرسكم هيلع نيحئان دلبلا يف نوفوطي رفن 80٠١ نم ابيرق اوناك
 . عزجلاو حايصلا يف نيغلابم مالقألاو

 يز نم اذه) :لاقف ةنسلل فلاخملا كلسملا اذه يبهذلا دقتنا دقلو

 .2"(نيعبتملا ءالعلا لعف نمال مجاعألا

 عزجلا نع ىبهني مالسإلاف .فرصتلا اذهل هدقن يف يبهذلا باصأ دقلو

 مهمالقأو مهرباحم نورسكي مهنوكو .لاملا ةعاضإ نع ىبني امك .ربصلاب رمأيو
 .لاملل ةعاضإ نم هيفام عم هب انرمأ يذلا ربصلا عم ىفانتي مهعزج نع اريبعت

 يبهذلا لوق ىلع اقيلعت هلوقف أطخ ربتعي يبهذلل يكبسلا دقن ناف اذلو
 مامإلا هلعفي مل اذهو مامإلا اذه يذؤي يذلا ام لجرلا اذه راح دقو) قباسلا

 اراهظإ نوكاحلا هاكح امنإو ءهنم اضغ نوكي ىتح لعفي نأ هب ىصوأ الو

 دقف «مهترثك ىلع ملعلا لهأل لصح هنأو هرصع لهأ دنع مامإلا ةمظعل

 «لعفلا اذه ىلإ مهادأ لب ربصلا هعم اوكلاتتي مل .ذيملت ةئاعبرأ اوناك

 كة سلسل ل آ آذآ

 19١. ص ه ج يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط 7 ٠١(
 مه ص ل حج .ءالبلا مالعأ ريس )6٠١8(
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 .©"9(مامإلا اذه لاح ىلع هللا هقفو نمل ةلالد حضوأ اذه ينو كلذ

 ىلع لماحتو نيمرحلا مامإل حضاو بصعت هيف قباسلا هلوق نإ لوقأ
 . ىبهذلا

 مهسوفن يف مامإلا ةناكم ىلع لدي نيمرحلا مامإ ىلع مهعزج نأ عازن الف
 فرصب حيبقب سيل مأ حيبق مهنم لعفلا اذه له نكلو .هل مهتبحم ىلعو

 ؟ةلالد نم لمحي امع رظنلا

 هتافو دنع مهلاعفأ نأ يف - ةنسلاب ةفرعم ىندأ هل نم دنع كش ال

 .ةنسلل ةفلاخمو ةحيبق

 نم مهفأ ملو نيمرحلا مامإ سمي ال ةبلطلا لعفل يببهذلا داقتنا نإ مث

 .هنأش نم صيقنت يأ اذه يبهذلا دقن

 : هتافو دنع ليق اممو ءارعشلا هاثر دقلو

 يلايللا هبش ىرولا مايأو #* يلاقملا ىلع نيملاعلا بولق

 0١١ يلاعملاوبأ مامإلا تام دقو #* اموي لضفلا لهأ نصغ رمثيأ

 )٠١9( ص 26ه ج ةيعفاشلا تاقبط 1484.
 )١1١١( ص ىه َج «يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط 6 ص .ىرتفملا بذك نييبت ©189.
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 ثلاثلا لصفلا

 هذيمالتو هخويش

 :هخويش - ١

 هابص ذنم اركبم ناك ملعلل نيمرحلا مامإ بلط نأ قبس ايف انل نيبت

 .25")ةركذتلاو ةرصبتلا بحاص دمحوبأ هوبأ ملعلا هيدي ىلع ىقلت نم لوأف

 عمس دقف يناهبصألا دمحم نب دمحأ ركب يبأ ىلع هابص يف ذملتت اكو

 0 .5'"2ريثألا نباو يناعمسلا لوقي [ك ثيدحلا هنم

 . يزابخلا هللادبع يبأ ذاتسألا ىلع نارقلا سرد هنأ انركذ نأ قبسو

 يفاكسإلا مساقلا يبأ مامإلا هذاتسأ دي ىلع اهنقتأ دقف هقفلا لوصأ امأ

 :هخويش نم نأ يبهذلاو ركاسع نبا ركذيو
 . 2١9 شمار نب روصنمو ىكزملا دمحأ نب دمحم ناسح ابأو يورضنلا دعس ابأ

 .21يلينلا زيزعلادبع نب دمحم نمحرلادبع ابأ هخويش نم يكبسلا ركذيو
 :هخويش مهأل يلي ايف مجرتن فوسو

 مامإلا نارهم نب ىسوم نب قاحسإ نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ )١(
 . يناهبصألا ميعنوبأ ظفاحلا ليلجلا

 .70ل4 ص .يرتفملا بذك نيبت )١١١(

 ١١0( ج .بابللا ,"ه9 ص .* ج باسنألا ١. ج ءالبنلا مالعأ ريس .”16 ص  1١ص 5١6.
 ص .ا ج نايعألا تايفو 4١" »1#".

 2.186 ص .8 ج مظتنملا (15

 )١١5( ص ءيرتفملا بذك نييبت 29868.
 1١/1 ص 5 ج . يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط (0116)
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 يكبسلا هنع لاق . ناهبصأب ةئ ةئاثالثو نيثالثو تس ةنس بجر ف دلو

 ةياهنلاو ةياورلا يف ولعلا نيب مهل هللا عمج نيذلا مالعألا دع دحأ . 0

 هيلإ الوحرم هتقو يف ميعنوبأ ناك :هيودرم نب دمحم نب دمحأ لاق

 ايندلا ظافح نأك .هنم ظفحأ الو دنسأ قافآلا نم قفأ يف نكي مو

 ىلإ هديري ام أرقي مهنم دحاو ةبون موي لك ناكف هدنع اوعمتجا دق
 اءزج قيرطلا يف هيلع أرقي ناك ابر هراد ىلإ ماق اذاف ءرهظلا بيرق

 . عيمستلا وأ فينصتلا ىوس ءاذغ هل نكي م «رجضيال ناكو

 يقب :نولوقي ثيدحلا باحصأ ناك يولعلا سابعلا نب ةزمح لاقو

 ادانسإ ىلعأ ابرغ الو اقرش دجويال ريظن الب ةنس ةرشع عبرأ ميعنوبأ

 ىلإ لمح (ةيلحلا) باتك فنص امل نولوقي اوناكو ءهنم ظفحأ الو هنم

 .رانيد ةئاعبرأب هورتشاف هتايح لاح روباسين
 .«ءايلوألا ةيلح» هباتك لثم فنصي م : ظفاحلا لضفملا نبا لاق

 باتك هل نيدلا مالعأ دحأو نيثدحملا جات وه :راجنلا نبا لاق

 .«ةباحصلا لئاضف» باتكو «ةوبنلا لئالد باتكو» ةباحصلا ةفرعم

 نوعستو عبرأ هلو ةئامعبرأو نيثالث ةنس مرحملا نم نيرشعلا 5 قوت

 ,(010ةنس

 وهو 2١ ٍلينلا ن نمحرلادبعوبأ دمحم نب هللادبع نب زيزعلادبع نب دمحم )١(

 .ناسارخ ةمئأ دحأ

 .امهريغو يمكاحلا دمحأ يبأو نادمح نب ورمع يبأ نع ثدح

 ءامهريغو .نذؤملا كلملادبع نب دمحأو ءرفاغلادبع نب ليعامسإ هنع ىور

 .ةنس نوناث هرمعو ةدم ثيدحلا ىلمأو

 ,2019ةئايعبرأو نيثالثو تكس ةنسا تام

 ) )1١١6ص .4 ج .ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ١8.
 )١١7( .ةفوكلاو دادغب نيب تارفلا ىلع ةدلب يهو لينلا ىلإ ةبسن ىلينلا

 ) )114ج .يكبسلا تاقبط  .4ص١78.

 ء-قكس



 ةلف

(5 

(2) 

 .يزابخلا هللادبعوبأ يرقملا ذاتسألا نسحلا نب دمحم نب ىلع نب دمحم

 نوباصلا هيلع ىلصو ةئاعبرأو نيعبرأو عبس ةنس ناضمر رهش يف يفوت

 ٌئرقو هعمسف حيحصلا عامسل ينهيمشكلا ىلإ لحرو .نامثعابأ ينعي
 ليللا يبحب ناكو .هتخسنو هعاسس ىلع هتقو 5 داهتعالا ناكو «.هيلع

 هذعب ري م ةوعدلا باجتسم ناك هنإ ليق ىتح ءاكبلاو ءاعدلاو ةءارقلاب

 روباسينب ىشبطلا دمحم نب قازرلادبع نساحملا ابأ خيشلا تعمس .هلثم

 مايأ يف روباسينب انباحصأ نحتما امل هنأ هخياشم ضعب نع يكحي

 يربتلا ىلإ باجأ نم مهيفو ءدلبلا نع جرخ نم مهيف ناك يردنكلا
 مزالو دلبلا نم جرخي ملو ةباجإلا نع عنتما يزابخلا نأو .بهذملا نم
 ,01هنيقي ةوقب امصتعم هنيد ىلع اريص تام نأ ىلا هتيب

 يييارفسإلا مساقلاوبأ ذاتسألا ناكسح نب دمحم نب يلع نب رابجلادبع

 .يناكسإلاب فورعملا
 ءاهقفلا سوؤرو رصعلا لضافأ نم ريبك ليلج خيش :رفاغلادبع لاق

 يف ناسللا هل ؛يقهيبلا ةريود مامإ .يرعشألا باحصأ نم نيملكتملاو

 مامإ هيلع أرق .هلثم ىورام هنف يف ريظنلا ميدع ناك .عرولاو رقفلاو
 نينثالا موي قوتو الماع املاع شاع «هتقيرطب جرخنو لوصألا نيمرح لا

 .27ةئامعبرأو نيسمخو نيتنثا ه407 ةنس رفص نم نيرشعلاو نماثلا

 ليلج مامإ يذورورملا يضاقلا يلعوبأ دمحأ نب دمحم نب نيسحلا

 . (ةقيلعتلا» بحاص

 نع ثيدحلا ىور ادعاص اعينم هقف لبج ىكبسلا لوقي اى ناك

 ريح هل لاقيو ناسارخ هيقف ناكو «ينييارفسإلا كلملدبع ميعن يأ
 . يوغبلاو نيمرحلا مامإ مهنم ريثك ةمئألا نم هيلع جرخت .ةمألا

 . ةثامعبرأو نيتسو نيتنثا ةنس مرحملا يف هللا همحر يضاقلا ىفوت
 .؟54ص «.ىرتفملا بذك نييبت )١١9(

 .9 ص .ه ج .يكبسلل تاقبطلا 2373560 ص .ىرتفملا بذك نييبت )١١٠١(

 - ال



 :هرعش نمو
 ةبكنب اموي رهدلا كامرام اذإ

 اربص امل نسحأو اردص امل عسوأف

 هلضفب نيملاعلا هلإ نإف

 .0"ًارسي هلضف نم رسعلا دعب بقعيس
 :هتذمالت - ب

 مل وهو هدلاو ةافو دعب سيردتلل ىدصت نيمرحلا مامإ نأ انركذ نأ قبس

 داع املو نينس 4 ةكم يف رواجو روباسين نم جرخ مث نيرشعلا نس زواجتي
 .ةيماظنلا ةسردملا يف سرد هنأ امك .ةباطخلاو ىوتفلاو سيردتلاب لغتشا

 هسرد رضحي ناك هنأ انركذو. .ةئاعبرأ اوناك هتبلط نا هتافو دنع انركذو

 ةرهشو تيص هل ناك نممو نيمرحلا مامإ ذيمالت زربأ نم نكلو ءهيقف ٠٠
 .هخيش نيمرحلا مامإ ةرهش قوفت اذه انتقو يف هترهش نإ لب يلازغلا دماحوبأ

 .يسرافلا رفاغلادبعو يفاوخلاو يبارحلا ايكلا مهنمو
 ايندلا ةمئأ اوراص ىتح هتذمالت يف هل ىلاعت هللا كراب) :يناعمسلا لوقي

 .©9"2(هللا مهمحر يناقونلا رمع مكاحلاو يبارحلا ايكلاو ينازغلاو يفاوخلا لثم
 .نذؤملا حلاص يبأ نب ليعاسإ مهنمو
 يريشقلا مساقلا يبأ ذاتسألا نب رصنوبأ ميركلادبع نب ميحرلادبعو

 . يراصنألا مساقلاوبأ نارمع نب راصن نب نامللسو

 : ماقملا هل عستي |ب مالعألا ءالؤمل لي ايف مجرتنو

 ءاخلا حتفب فاوخو .يفاوخلا رفظملاوبأ مامإلا رفظملا نب دمحم نب دمحأ )١(

 هقفت «ءروباسين لامعأ نم ةيرق فلألاو واولا دعب ءاف اهرخأو ةمجعملا

 ءامظع نم ناكف .همزالو نيمرحلا مامإ ىلع مث ريرضلا ميهاربإ يبأ ىلع
 .ةينالع هرماسيو هراهنو هليل يف هركاذي هبالط ءاصخأو هباحصأ

 يسرافلا هللادبع يبأ نب نسحلا يبأ نع القن هيف ركاسع نبا لاق

 "مم د "ه5 ص ع4 جا ,ىربكلا يكبسلا تاقبط (17١؟١)

 ."هؤ ص اء” جا .باسنألا 075
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 ف

 ةرابعلا هل .هقفلا يف لدجلا قيرطب مهفرعأو هرصع لهأ رظنأ) :لوقي

 ىلإ قاهرإلاو مصخلا ىلع ةرظانملا يف قييضتلاو ةبذهملا ةقيشرلا
 سفنلا كرابم ناكو ريرضلا ميهاربا يبأ خيشلا ىلع هقفت .عاطقنالا

 هذعب عقو مث جرختلا ضعب هب جرختف عبطلا سيك لمح مامإلا اذهو

 دحوأ نم راص ىتح هدنع عربو هتبحصو نيمرحلا مامإ ةمدخ ىلإ
 .(059(ءامدقلا هباحصأو هتذمالت

 .ةانه هل فرعت مل اكسان انيد ناكو اهنع فرص مث سوط ءاضق لَو

 لطصي ال ادسأ ةرظانملا يف ناك نذؤملا حلاص يبأ نم ثيدحلا عمس
 .(0592هه٠٠ ةنس سوطب يفوت .رانب هل

 يروباسينلا دمصلادبع نب يلع نب كلملادبع نب دمحأ نب ليعامسإ
 , 2"2نذؤملا حلاص يبأ نب دعسوبأ

 مامإ ىلع هقفت .ةثاعبرأو نيسمخو ىدحإ ةنس دلو ةمئألا نم مامإ

 . يريشقلا مساقلا ابأو هابأ عمسو يناعمسلا رفظملا يبأو نيمرح لا

 .نيمرحلا مامإ هفنصم ىلع داشرإلا أرق
 ملعو رفاو لضفو ريبدتو لقعو يأر اذ ناك :يناعمسلا نبا لاق

 ,©613 ةنس رطفلا ديع ةليل يفوت . ةورثلاو هاجلاو زعلا هل رهظ «ريزغ

 ديزي نب قاحسإ نب ليعاسإ نب دمحم نب نارمع نب رصان نب نالس (5)
 .©9يراصنألا مساقلاوبأ .نارهم نب نوميم نب دايز نبا

 امامإ ناك «ةينغلا» باتكو «نيدلا لوصأ يف داشرإلا حرش» فنصم

 .روباسين لهأ نم ادهاز ًاهيقف ءريسفتلا يفو نيلصألا يف اعراب

 .788 ص .يرتفملا بذك نييبت (١؟9

 2788 ص .يرتفملا نييبت رظنا (1١؟4)
 .7#5 ص .5ج .يكبسلل تاقبطلاو

 .فرصتب 240 - 44 ص ءال ج .ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (١؟5)
 .55 ص ال ج (فرصتب» يكبسلا تاقبط )١15(
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 ف

 حلاص يبأو يسرافلا دمحم نب رفاغلادبعو نيمرحلا مامإ نع ذخأ
 . يريشقلا مساقلا يبأو نذؤملا

 . ةئمسمخو ةرشع ىدحإ ةنس تام

 .نزاوه نب ميركلادبع نب ميحرلادبع
 رحب ملعلا مامإلا .©7"2يريشقلا مساقلا يبأ ذاتسألا نب رصنوبأ ذاتسألا

 .راخز قدغم

 .|مسا مهرهشأو املع مهرثكأو مساقلا يبأ ذاتسألا دالوأ نم عبارلا وهو

 مامإ) يسرافلا رفاغلادبع هنع لاق .نيمرحلا مامإ ىلع مث هدلاوب جرخت
 . (مورقلا ردصو مولعلا رحبو ةمألا ربحو ةمئألا

 هنم اديفتسم هعم همايأ رثكأ غرفتسيو هب دتعي نيمرحلا مامإ ناكو

 ظفاحلا رفاغلادبع نب دمحم نب رفاغلادبع نب ليعامسإ نب رفاغلادبع
 . 20" يروباسينلا مث يسرافلا نسحلاوبأ

 دلو .دمحم نب رفاغلادبع نيسحلا يبأ «ملسم حيحصا)) يوار ديفح

 مساقلا يبأ همأل هذج نم عمس . ةئاعبرأو نيسمحو ىدحإ ةئس

 . يريشقلا

 هقفت .يناعمسلا نب دعسوبأ ركاسع نب مساقلاوبأ ظفاحلا هنع ىورو

 ابيدأ احيصف ايوغل اثدحم اظفاح امامإ ناكو ةدم همزلو نيمرحلا مامإ ىلع

 .اغيلب ارهام

 بيرغ يف بئارغلا عمجم» باتكو روبأسين خيراتل «قايسلا» فنص
 .«(ملسم بيرغ حرشل مهفلا» باتكو «ثيدحلا

 .6179 ةنس قوت

 .ايكلاب فورعملاو يربطلا نسحلاوبأ

 ١770( ص ءال َج «فرصتبا» يكبسلل ىربكلا تاقبطلا 1684.

 )١18( ص ءال ج .هسفن ردصملا ١7١ .«فرصتب»



0 

 غلابلا مامإلا نسحلاوبأ .يسارهلا ايكلا يلع نب دمحم نب يلع وهو

 نسح ناكو هقفت دقو هبابش يف روباسين درو .لوحفلا غلبم رظنلا يف
 . هجولا

 هوجو نم راصو .اهيف هب جرختو نيمرحلا مامإ ةقيرط لصح
 مامإلا تادرفم ضقن»و (نيدشرتسملا ءافش» هتافنصم نمو باحصألا

 . (هقفلا لوصأ يف باتك»و «دمحأ

 يظحو قرايكرب نامز يف كلملا دجمب نيمرحلا مامإ توم دعب لصتا
 . ةيماظنلا ةسردملا يف دادغبب سردي ةدم ماقأو قارعلا ىلإ جرخ مث هدنع

 .29(ةئايسمخو عبرأ) ه 0٠04 ةنس دادغبب قوت

 .يلازغلا دماحوبأ ليلجلا يسوطلا دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم

 مزالو روباسين مدق .ةئاعبرأو نيسمخ ةنس سوطب دلو مالسإلا ةجح

 لدجلاو فالخلاو بهذملا يف عرب ىتح دهتجاو دجو نيمرحلا مامإ

 .كلذ لك مكحأو ةفسلفلاو ةمكحلا أرقو قطنملاو نيلصألاو
 رظنلا ديدش ءاكذلا ديدش هنع هللا ىضر ناك :ىيكبسلا لوقي

 رحب يلازغلا :لوقيف هتذمالت فصي نيمرحلا مامإ ناكو «ةرطفلا بيجع

 «نيدلا مولع ءايحإ هل 22قرحت ران يناوخلاو قرحم دسأ ايكلاو قدغم
 .20لوصألا تاقيقحت نم لوخنملاو داقتعالا يف داصتقالاو نوعبرألاو

 نونف يف ةرشتنم تافنصم هلو ةريثك مولع يف عربو) :ريثك نبا لوقيو
 :يزوجلا نبا لوقيو (ملكتي ام لك يف ملاعلا ءايكذأ نم ناكف ةددعتم

 هذه يف فنصو ةدم سدقملا تيبو قشمدب اهب ماقأف ماشلا ىلا لحر)
 مولع ىلع لمتشي بيجع باتك وهو «نيدلا مولع ءايحإ» هباتك ةدملا

 )١1719( ص .نييبتلا رظنئا 788.
 75" - ١"#” ص ءال حج ةيعفاشلا تاقبطو

 ) )1١ص يناوخلل انمجرت نأ قبس دقو .نيمرحلا ماما ةذمالت ءالؤه  .5١٠ص ايكلا 4# .

 )١1( ص ءا١7١ ج ؛ريثك نبال ةيابنلاو ةيادبلا ١94.

 ١ه



 تاركنمو بئارغ ةريثك ثيداحأ هيف نكل تايعرشلا نم ةريثك
 . (تاعوضومو

 .ثيدحلا يف ةعاضبلا يجزم انأ :هسفن نع يللازغلا لوقي

 ظفحتلاو ثيدحلا عامس ىلإ هرمع رخآ يف لام هنإ لاقيو
 . (نيحيحصلل

 .29هم6٠© ةنس ةرخآلا ىدامج رشع عبار نينثالا موي سوطب يفوت

 ١74. ص 17١ج .ةياهنلاو ةيادبلا (1)
 15١ ص 2 حج 2. ىكبسلل تاقبطلا
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 عبارلا لصفلا

 هتافلؤمو هتفاقث

 :هتفاقث أ

 . ةفرعملا نم ةددعتم بناوج يف ملعلا ريزغ ةفاقثلا عساو نيمرحلا مامإ ناك

 :مالكلا ملع يف هتفاقث - ١

 افلأ نيسمحخ تأرق) هسفن نع لوقي ذإ ملكتمك نيمرحلا مامإ رهتشا دقف

 ةرهاظلا مهمولعو اهيف مهمالسإب مالسإلا لهأ تيلخ مث ًافلأ نيسمح يف

 2059(. ..قحلا بلط يف

 .هنع مالسإلا لهأ ىبني يذلا وهف مالكلا ملع انه دصقيو

 مالك نم تظفح ىتح ةملك مالكلا ملع يف تملكت ام) :اضيأ لوقيو

 .©9(ةقرو فلأ رشع ىنثا هدحو ركب يبأ يضاقلا

 ضرألا لهأ ملعأ هنأ ةريخ وذ كشي الو) هنع يكبسلا لوقيو

 , 22 (مالكلاب

 .نفلا اذه نم هنكمت ىلع لدت مالكلا ملع يف هتافلؤم نإو :تلق

 هتايح رخآ يف مالكلا ملع نع هعوجر ركذت مجارتلا بتك نأ ملعلا عم

 .ه00 ص ا١١ جا .يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس (1750

 .1868 ص .ه ج .يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط )5*١(
 ١7١. ص .ه ج .يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط )١0(
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 :لوقي مويلا يلاعملا ابأ تعمس) :لوقي يناوريقلا نأ مظتنملا يف ءاج دقف
 ام غلب ام يب غلبي مالكلا نأ تملع ولف مالكلاب اولغتشت ال انباحصأاي
 ,2359(هب تلغتشا

 ىأرو «يريرحلا هيلع لخد امدنع هتافو يف انركذ نأ قبس ام هيف ءاجو
 اذه) :يريرهلل لاق ذإ مالكلا ملعب هلاغتشا ىلإ كلذ ازعف هنانسأ طقاست

 .©"(هرذحاف مالكلل يضرعت ةبوقع
 حجر رخآلا يف هنأ اك) :لوقي ذإ مالكلا ملع نع هعوجر يبهذلا يكحيو

 مامإلا تعمس يلشوملا مناغ هيقفلا لاق .هرقأو تافصلا يف فلسلا بهذم
 , 29 (مالكلاب تلغتشا ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول لوقي يلاعملاابأ

 نبا مالسإلا خيش فلسلا بهذم ىلإ نيمرحلا مامإ عوجر ىكح نمو
 بهذم راتخاو هررقيو هلحتني ناكام كرت نيمرحلا مامإ اذهو» :لوقي ذإ ةيميت

 نأ تفرع ينأ ولف مالكلاب اولغتشت ال انباحصأ اي) :لوقي ناكو فلسلا
 رحبلا تضخ دقل هتوم دنع لاقو .هب تلغتشا ام غلب ام يب غلبي مالكلا
 نإ نآلاو .هنع فو* ايف تلخدو مهمولعو مالسإلا لهأ تيلخو مضخلا
 يمأ ةديقع ىلع ثتومأ اذنأهو .ينيوجلا نبال ليولاف هتمحرب هللا ينكرادتي مل
 .29(روباسين زئاجع ةديقع لاق وأ

 :هقفلا لوصأ يف هتفاقث - "

 مساقلا يبأ ىلع اهسرد يتلا هقفلا لوصأ يف غبنو نيمرحلا مامإ زرب اك

 لوقي لب خيشلا ىلع سردي اب يفتكي نكي مل نيمرحلا مامإو .ينييارفسإلا
 ءازجأ لوصألا يف (مساقلاابأ ذاتسألا ”ينعي)» هيلع تقلع تنكإ :هسفن نع

 ,040(. .ةدلجم ةثام ىبسفن يف تعلاطو ةدودعم

 .19 ص 4 ا لك
 .هم6 ص اءلا ج مليا لأ يبس

 7١. ص 2.5 جا .مظتنملا (180
 ) )1١78ج ؛ءالبنلا مالع ريس  21١١ص 6١08.

 5١. ص ةيميت نبا مالسإلا خيش فيلأت .قطنملا ضقن (14)
 .3074 ص .يرتفملا بذك نييبت )١40(
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 ىهقفلا لوصأ 5 هزورب ىلع حضاو ليلد هقفلا لوصأ يف ناهرلا هباتكو

 .ناهربلل اصخلم نوكي داكي يلازغلل لوخنملا باتك نإ ىتح

 . يكبسلا نع اهانلقن يتلا ةرابعلا يف قبس امك ايلوصأ هنوكب تعني حبصأو

 :هقفلا ىف هتفاقث - ٠

 ةسارد هسرام دقف ء.هقفلا يف نيزربملا ءاهقفلا نم نيمرحلا مامإ ربتعي

 يكبسلا لوقي ءاهيظع اغلبم نفلا اذه يف غلبف ءافيلأتو اسيردتو اعالطاو
 هقفلاو لوصألاو ءمالكلاب ضرالا لهأ ملعأ ناك هنأ ةربخ وذ كشي الو)

 .©9!(اقيقحت مهرثكأو
 (هيقفاي) يلازغلل اموي لاق هنأ ىكحي ام هقفلا يف هعالطا ةرثك ىلع لدي امبو

 حتفا :هل لاقف هسفن ىلع ةظفللا هذه لقتسا هنأك ريختلا ههجو يف ىأرف
 ىتح هيقفاي : يل ليقام هل لاقف بتكلاب اءولمم هدجو اناكم حتفف تيبلا اذه

 ."؛9(اهلك بتكلا هذه ىلع تيبتأ
 (بهذملا ةيارد يف بلطملا ةياهن) هباتك اهفلأ ىتلا ةيهقفلا بتكلا نمو

 قفتا ام دحأل قفتا الو هلثم هلبق مالسإلا يف فنص ام) هنع اولاق يذلاو

 ,015(هل

 ةجرد اوغلب نيذلا نم نيمرحلا مامإ نأ ىلإ بهذي نيثحابلا ضعب نإ لب
 يتلا جئاتئلا نم ةجيتن كلتو يعفاشلا بهذم ىلإ بستني هنوك عم داهتجالا

 مامإ هقف ةساردب ماق يذلا بيدلا ميظعلادبع روتكدلا ثحابلا اهيلا لصوت

 نأ ىلإ لصوت دقلف .هاروتكدلا ةجرد لينل اهم مدقت يتلا هتلاسر يف نيمرحلا

 هل ناكف ءهتلاو داهتجالا طورش هل تققحت ادهتجم امامإ) ناك نيمرحلا مامإ

 نم ءاهقفلا اهيلع هعباتو ءاهب لقتسا يتلا هئاراب يمالسإلا هقفلا يف هرثأ

 58 ص 8 حج .ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (151)

 .18868 ص .هسفن قباسلا ردصضملا )١5(

 758١. ص .يرتفملا بذك نييبت )١49(
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 .049(مهتودقو ء ءاملعلا عجرم تناكو ههقف تظفح يتلا هتافلؤمو ,هذدعب

 :فيرشلا ثيدحلا يف هتفاقث -

 دمتعي ناكو كيلع نب دعس يبأ نم ينطقرادلا ننس عمس دقلو . ..) نييبتلا
 (. .ةاورلا يف اهنم ليدعتلاو حرجلا ركذيو فالخلا لئاسم يف ثيداحألا كلت

 يبأ خيشلا لثم حياشم نم هابص يف ريثكلا ثيدحلا عمس) اضيأ هيفو

 ,(042(. .نيعبرألا باتك

 دعس يبأو يكزملا مي ميضاربا نب دمحم نم عمسو) ءالمنا لا

 زاجأو يدادغبلا يرهوجلا دمحم يبأو ينهملا ريخلا يب يبأ نب هللا لضفو كيلع

 ينامرلا روصنم يبأ دمحم نب ميركلادبع مساقلاوبأو ورمب يلوغرفلا دمحم
 ليلق ناكو روباسينب بتاكلا نسحلا نب دمحأ نمحرلادبعوبأو .ناغمادلاب
 را .هنع اضرعم ثيدحلل ةياورلا

 مالعألا ريس قف ءاج .ثيدحلا يردي ال هنإ يبهذلا لاق دقف اذه عمو

 عورفلا يف هتمامإو هئاكذ طرف عم مامإلا اذه ناك (يبهذلا يأ» :تلق)

 الو انتم ال هب قيلي امك ثيدحلا يردي ال هترظانم ةوقو بهذملا لوصأو

 ,(0142(. . .ادانسإ

 )١5454( هتلزنم - هرثأ - هصئاصخ .نيمرحلا مامإ هقف .
 ص .بيدذلا ميظعلادبع .د فيلأت 6088.

 )١16( ص .نييبتلا 7588.

 .607 ص 1١١. ج البلا مالعأ ريس (145)
 ."هق ص ىلا؟ َج .باسنألا 2(

 هال ص 0 ّج ءالبلا مالعأ ريس )0١54(

 همك



 مالسإلا خيش لوقي .فلسلا راثاب هتفرعم مدعب مالسإلا خيش هفصو اك

 ليلق نوكي نأ امإف هركذي امك فلسلا بهذم لقن ادحأ نأ ضرف نإف)

 .بيطخلا نباو يلازغلا دماح يبأو يلاعملا يبأك فلسلا راثاب ةفرعملا

 الإ اههثيداحأو السمو يراخبلا فرعي ءالؤه نم دحاولا نكي مو 0

 رتاوتملا حيحصلا ثيدحلا نيب نوزيمي الو ةماعلا كلذ ركذي امك .عامسلاب
 مهبتكو .بوذكملا ىرتفملا ثيدحلا نيبو  .ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع

 .2049(بئاجع اهيفف كلذب دهاش قدصأ

 ال ناك» هلوق امأف) :لاقف لوقلا اذه ىلع ىبهذلا يكبسلا بقعت دقلو

 مالك يف مدقت دقو .يغبنت ال مامإلا اذه لثم ىلع ةءاسإف «ثيدحلا يردي
 ءاهيف ليدعتلاو حرجلا هركذو .فالخلا لئاسم يف ثيداحألا هدامتعا رفاغلادبع

 هنع لاقي فيك ةناكملا هذبب نوكي نمو يبهذلا نم هخيشب فرعأ رفاغلادبعو
 بجوي الف رثكأ وأ نيثيدح وأ ثيدح يف لز هنأ بهو ؟ثيدحلا يردي ال
 هتحص مامإلا ىعدا هدحو ثيدحلا اذه امو .نفلا يردي ال لوقي نأ كلذ

 اندنع كلذ بجوي مو .هريغ ثيداحأ يف كلذ ىعدا دق لب حيحصب سيلو

 .ءامسلا قافأ قوف ةدعاصلا هتبترم نع هلازنإ الو هنم ضعغلا

 ال ءاهقفلاو مالسإلا نيواود نم امهو يذمرتلاو دوادوبأ هاور ثيدحلا مث

 سيلف ء«دواد يبأ ننس ايس ال اهيلع حاحصلا ظفل قالطإ نم نوشاحتي

 .,20060(.. .رمأ ريبك اذه

 نيمرحلا مامإ مامإ مدع ىري اقيرف كلانه نأ ىرن قباسلا ضرعلا نم

 اقيرفو ثيداحألا نم هبتك يف ءاج اب نيجتحم هتناكمب قيلي اماملإ ثيدحلاب
 . يأرلا اذه ضفري

 مامإ نأ ىأرو .ريخألا يأرلا ىلإ بيدلا ميظعلادبع روتكدلا لام دقلو

 بهذ ايف ديأتو .ثيدحلا ةمئأ نم نكي مل نإو ثيدحلاب ماملإ هل نيمرحلا

 )١19( ص .قطنملا ضقن 5١.
 )١6١( ص .ه ج ,ةيعفاشلا تاقبط 188.
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 سرد نيمرحلا مامإ نأ نم  هركذ قبس دقو  مجارتلا بتك هركذت اب هيلا
 نيعبرأ عمج هنأو ةعامج هئع ىورو ميعنوبأ هل زاجأو ثيدحلا عمسو
 , 06 )اثيدح

 ؟ثيدحلا يف هتفاقث ةعس ىلع اليلد يفكي مجارتلا بتك هتركذام له نكلو

 هملع ةعس ىلع ةلالدلا يف يفكي ال مجارتلا بتك هركذتام نأ عقاولا

 .ثيدحلاب

 هبتكف لصفلا مكحلا يهف .«لجرلا بتك ىلع عالطالاب وه يناكلا ليلدلاو

 ىلإ هترظنو هفقومل ةجيتن ليلقلا رزنلا الإ ثيداحألا نم ولخت ةديقعلا يف

 رومألا يف اهب جاجتحالا حصي الف يلاتلابو نظلا الإ ديفت ال اهنأو ثيداحألا

 .يتأيس امك لقعلل اهتفلاخم معزي يتلا .دئاقعلا اهنمو ةيعطقلا
 يف بلطملا ةياهن» هباتكف اهيلع عالطالا انل نستي ملف هقفلا يف هبتك امأ

 .ملاعلا تابتكم يف اعزوم اطوطخم لازام «بهذملا ةيارد

 ثيداحألا عبتتن نأ انيلعف ثيدحلاب هملع ةعس ىدم ىلع مكحن يكلو

 يهو اهفعضي مأ ؟ةفيعض يهو ةحيحص اهنع لوقي له :اهركذ يتلا
 هحصحص

 ؟ال مأ عوضوملاب جتحي لهو
 خيشلا ملع ةعس ىدم ددحي يذلا وه تالؤاستلا هذه ىلع باوحلاف

 . هيلع مكحلا يف هتقدو ثيدحلاب

 راثآلاب ةفرعملا ةلقب يلاعملا يبأ ىلع مالسإلا خيش مكح نأ دجن اذهلو

 نيمرحلا مامإ اهب جتحي يتلا ثيداحألل عبتت ىلعو ةيعاو ةسارد ىلع ينبم ةيوبنلا
 .فالخلا لئاسم يف

 ننس ىلع فالخلا لئاسم يف دمتعي ناك امنإ نيمرحلا مامإ نأ ررقي وهاهف

 يئاسنلاو دواد يبأ نئسو ملسمو يراخبلا ىلع دمتعي نكي ملو ينطقرادلا

 خيش لوقي .ننسلا هذهب هتفرعم مدع ىلع لدي امم .أطوملاو يذمرتلاو

 )١6١( ص روكذملا فلؤملل نيمرحلا مامإ رظنا ١55.
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 يف هردق ولعو ملعلا ىلع هصرحو هئاكذ طرف عم يلاعملا ابأ نإ) :مالسإلا

 ملعي ىتح لاحب أطوملا علاطي مل هلعلو ةيوبنلا راثآلاب ةفرعملا ليلق ناك هنف

 يئاسنلاو دواد يبأ ننسو ملسمو يراخبلا نيحيحصلاب هل نكي مل هنإف هيفام
 عم ناكو .هوحنو أطوملب فيكف الصأ ملع ننسلا هذه لاثمأو يذمرتلاو

 يبأ ننس هتدمع |نإ هقفلا يف فالخلا لئاسم يف جاجتحالا ىلع هصرح

 فنص امنإ هنإف ثيدحلا يف هتمامإ مامتإ عم نسحلا وبأو ,ينطقرادلا نسحلا

 اهنإف اهقرط عمجيو هقفلا يف ةبرغتسملا ثيداحألا اهيف ركذي يك نئنسلا هذه
 امهريغو نيحيحصلا يف ةروهشملا ثيداحألا امأف ءهلثم ىلإ اهيف جاتحي يتلا يه

 بابلا اذه يف هباتكب ءافتكالا درجم ناك اذهلف .كلذ يف اهنع ىنغتسي ناكف

 . مالسإلا لوصأب اييظع الهج ثدروي

 بلطملا ةياهن) هرمع ةبخن وه يذلا يلاعملا يبأ باتك نأب كلذ ربتعأو
 الإ يراخبلا حيحص ىلإ وزعم دحاو ثيدح هيف سيل (بهذملا ةيارد يف
 .209(هركذ امك يراخبلا يف ثيدحلا كلذ سيلو ةلمسبلا يف دحاو ثيدح

 -تحص ول  ةزاجإلا هذه تناك دقف هل ميعن يبأ ةزاجإ نم ركذ ام امأ

 .ةنس ةرشع ىدحإ هنسو

 ىلع لديال ليلق ددع هنأ حضاوف اثيدح نيعبرأ عمج هنأ نم درو ام امأو

 . ةيفاكلا ةجردلاب ثيدحلاب هلاغتشا

 :ةيبدألاو ةيوغللا هتفاقث

 .ابيدأ هنوكب تعني حبصأ ىتح بدألاو ةغللاب املاع نيمرحلا مامإ ناك

 غيلبلا ملكتملا يلوصألا يراظنلا . .مالسإلا خيش مامإلا وه) يكبسلا لوقي

 .205(.. .بيدألا حيصفلا

 ١ .ىربكلا ىواتفلا (6١1؟)

 ص 58 ج «ةيميت نباب ريهشلا ميلحلادبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا يبأ مالسإلا خبش فيلأت
8 . 

 )١6( ص («.ه ج «ةيعفاشلا تاقبط 156.
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 ةيبرعلا نم ذخأ ...) نيمرحلا مامإ نع ثيدحلا دنع نييبتلا يف ءاجو

 عسوتلا نم قزرو بيدأ لك ىلع اهيف دازف «ءبيصنو ظح رفوأ اهب قلعتي امو

 اهيف قافو نابحس ركذ ىسنأ ىتح هريغ نم دهعي ملام اهولعو ةرابعلا يف

 . 2309(. . .نارقألا

 ةعانص يف بهذلا ريسكإ) باتك ةسارد ىلع هلابقإ مجارتلا بتك يكحت (ك
 زواج دق كاذنأ نيمرحلا مامإ نسو يوحنلا يعشاجملا هخيش ىلع (بدألا

 .نيسمخلا

 ةغللاب نيمرحلا مامإ ةفرعم قمع بيدلا ميظعلادبع روتكدلا جتنتسا دقلو

 .ناهربلا يف تءاج ىتلا ةيوغللا هئارآ لالخ نم ةيبرعلا

 .("©2نفلا اذه يف هتفرعم قمع سكعت

 يزرخابلا نسحلاوبأ كلذ هنع ركذ رعشلا لوقي ارعاش نيمرحلا مامإ ناكو

 فلاوس ىلإ يلبق هفيضي نأ وجرأو هيدبي داكيال رعش هلو ...) :لوقي ذإ

 , 2000(. . . هيدايأ

 : هتاقبط يف يكبسلا هركذام رعشلا نم هيلإ بسني امبو
 30 5 58 1 .٠ ٍٍء

 نايبب اهليصفت نع كيبنأس
 ةبرغو راقتفاو صرحو ءاكذ

 . 74 ص .نييبتلا (165)

 . ١38 - :"١13 ص «بيدلا ميظعلادبع 3 نيمرح ا مامإ رظنا (1 ه١

 . "ل ص ." ج .رصقلا ةيمد (0هك)



 ةحينم نيفتعمل بكر لاز الف

 ادذصقم تلئازالو ايلعلا كتورذل

 اعضخت فونألا مشلا كل نيدت

 ادرمت تدبأ قفألا رهز نأ ولو

 اههرجت ءامسلا راطقأ كتءاجل

 ىدرلا امدروتل وأ وفعتل كيلا

 اهتسرغ دق ةحود الإ انأ امو

 ىدملااهب ىدامت ىتح اهتيقسو

 تحوصو ابنم دوعلا رعشقا املف

 (267ىدنلا بلطت امل ناصغأب كتتأ

 :هرعش نم نأ يلبنحلا داع نبا ركذيو
 لاقع لوقعلا مادقإ ةيامن

 لالض لاجبلا ءارر ةياغو

 انموسج نم ةشحو يف انحاورأو

 008لابوو ىذأ انايند ةياغو

 :هتافلؤم -

 .ريسفتلا يفو هقفلا ينو هقفلا لوصأ يف بتكو

 سراهفلاو مجارتلاو تاقبطلا بتك قف ةرثكلا هتافلؤم ركذ درو دقلو

 . ةددعتملا تابتكملا سراهف 5 كلذكو ةثيدحلاو ةميدقلا

 000: لي ايف تاعوضوملا بسح يملعلا هجاتنإل ضرعن فوسو

 )١157( ص (.ه ج «,تاقبطلا 5١9؟.

 ايف تدمتعا )١69(

 )١58( ص .“ ج .بهذلا تارذش رظنا ١"7.

 .(نيمرحلا مامإ) هباتك يف

 هكا د

 بيدلا ميظعلادبع روتكدلا هبتك ام ىلع نيمرحلا مامإ تافلؤم نم هيلع علطأ م



 : مالكلا ملع يف - الوأ

 .داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا ١

 .يبرغم طخب م٠97١ ماع ينايسول يبنرفلا قرشتسملا هرشن

 .ديمحلادبع معنملادبع يلعو ىسوم فسوي دمحم روتكدلا هقيقحتب ماق (ىك
 .نيدلا لوصأ يف لماشلا
 .م١195 ١95٠ ماع رفبولك تومله هنم اءزج رشن
 نوع ريدب لصيفو راشنلا يماس يلع روتكدلا ماق م1954 ماع يفو

 .هقيقحتب راتخم دمحم ريهسو

 تعبط دقو ةيماظنلا ةلاسرلا هباتكل ةمدقم ىهو ةيماظنلا ةديقعلا

 ماع .رصمب راونألا ةعبطم يف يرثوكلا دهاز دمحم خيشلا اهقيقحتب ماق

 هال

 .رفبولك قرشتسملا اضيأ هرشنو
 .اقسلا يزاجح دمحأ .د اضيأ هقيقحتب ماق اك

 .يلاعملا يبأ مامإلل اهتبوجأو يلقصلا قحلادبع مامإلا لئاسم

 .رخآ طوطخمب قحلم ١١ مقر بتكلا رادب دجوي طوطخم
 باتكلا اذه ركذي دقو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقع دعاوق يف ةلدألا عمل

 هقيقحتب تماق دقو (نيدلا لوصأ يف ةلاسر)و (ديحوتلا ةلاسر) مساب

 .دومحم نيسح ةيقوف هروتكدلا
 . ةيقوفلاو ءاوتسالا تابثإ يف ةلاسر
 ءزجلا يف ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم نمض تعبط دقو هل نالكورب اهبسن
 .نيمرحلا مامإ دلاول ةيوسنم - ١74 ص لوألا

 :نايدألا يف - ايناث

 هققح «ليدبتلا نم ليجنإلاو ةاروتلا يف عقو ام نايب يف ليلعلا ءافش» ١-
 .ه9١/ ماع اقسلا يزاجح دمحأ .د

 -ك؟



 :هقفلا لوصأ يف  اثلاث

 عقيو بيدلا ميظعلادبع د هقيقحتب ماق عوبطم (هقفلا لوصأ يف ناهربلا) ١

 .نيدلجم يف
 بيرقتلا رصتخم) مساب نيمرح لا مامإل نيمحرتملا ضعب هركذيو . صيخلتلا -

 . (داشرإلاو

 نم امهو يرمعلا دمحأ ريبشو ييلابينلا هللادبع نابلاطلا هقيقحتب ماق دقو

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا

 .دوقفم هنكلو مجارتلا بتك هتركذ «هقفلا لوصأ يف ةفحتلا» -*

 .نيدهتجملا باتك - ؛

 ىريو ©"(هقفلا لوصأ يف صيخلتلا) نم هنأ ةيقوف ةروتكدلا ىرتو
 تاعوضوم) نأل كلذو (ناهربلا) باتك ةيقب هنأ بيدلا ميظعلادبع روتكدلا

 سفن باتكلا اذه يف امو لمكت مل اهجهانم مسر يتلا ناهربلا

 اهيف يلميس هنأ ناهربلا ةيابن يف نيمرحلا مامإ لاق يتلا تاعوضوملا

 .,(1(هتاذب |(ئاق اعومجم

 .لوصأ م69 ةيبرعلا ةعماجلاب تاطوطخملا دهعمب ةخسن هنم دجوت

 . هيلع رثعي مل «لوقعلا كرادم» ه

 .داهتجالاو ديلقتلا يف ةلاسر - 5

 ١770/7. نكدلا دابأ رديحب ةيفصآلاب ةخسن اهنم دجوت

 .عوبطم «هقفلا لوصأ يف تاقرولا» ٠-

 :هقفلا يف  اعبار

 ةقرفتم ةددعتم ءازجأ هنم دجوت طوطخم «بهذملا ةيارد يف بلطملا ةيام» ١
 ةبتكم  ةيردنكسالا ةبتكم  ةيرصملا بتكلا راد اهنم «ةفلتخم نكامأ يف
 ثلاثلا دمحأ  بلحب ةيدمحألا - قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا - جاهوس

 .لوبنتساب
 55 ص «,نيمرح لا مامإ ينيوجلا (15)

 ,56 ص .نيمرح ا مامإ ل61

 دك



 هذه ضعبل تاروصم ةدع ةيبرعلا ةعماجلاب تاطوطخملا دهعمبو

 .لوصألا

 .(ةلبقلا يف داهتجالا يف ةرظانم»

 . يكبسلل تاقبطلا يف اهصنب تدرو
 «ركبلا جاوز يف ةرظانم»
 . يكبسلا تاقبط يف تدرو

 . هيلع رثعي ١ «بلطملا ةيان صيخلت»

 ٠١١. مقر لصوملاب ةخسن اهنم دجوت «هقفلا يف ةلاسر»

 . (يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع نيهجولاو نيلوقلا ةفرعم 5 ةلسلسلاو»

 .ةيبرعلا ةعماجلاب تاطوطخملا دهعمب ةخسن هنم دجوت

 .(1705) مقر بتكلا رادب ةخسن هنم دجوتو
 :فالخلا ىف  اسماخ

١ 

- 

3” 

 حيجرت يف قلخلا ثيغم» مساب عبط «قحألا عابتا يف قلخلا ثيغم»

 .(قحلا لوقلا

 «تايفالخلا يف بيلاسألا»

 .تابتكملا سراهف يف دجويال

 روتكدلا ىريو «ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب فالخ نم عقو اميف ةئيضملا ةردلا»

 رصتني يفنح هفلؤم نأل نيمرحلا مامإل سيل هنأ بيدلا ميظعلادبع

 .اهئاد فانحألل

 :لدجحجملا يف - اسداس

 .دومحم نيسح ةيقوف ةروتكدلا هتققح عوبطم «لدجلا يف ةيفاكلا» ١

 :ةيعرشلا ةسايسلا ىف  اعباس

 «ةيمالسإلا ناكرألا يف ةيماظنلا ةلاسرلا» 5

 . (يماظنلاب) ىمستو

 د55 -



 . «ملظلا ثايتلا 5 ممألا تايغ) "

 .(ةمامإلا يف ممألا ثايغ) مساب ركذي دقو (يثايغلا) ىمسيو

 .بيدلا ميظعلادبع روتكدلا هقيقحتب ماق

 :ةقرفتم تافلؤم - انما

 .هيلع رثعي مل ميركلا نارقلل ريسفت هل ١
 .بطخلا ناويد - "

 . هيلع رثعي مل «نيدشرتسملا ةينغ» - '"“

 . هيلع رثعي مل «بايعلا)» - 5

 .هيلع رثعي مل «دمعلا» ه5

 .هيلع رثعي مل «سفنلا» -5

 :ةيلوصألاو ةيمالكلا هتافلؤم بيترت  اعسات

 ةرورضلاب يضتقتس دئاقعلا تابثإ يف نيمرحلا مامإ جبل انتسارد تناك ام
 انه لواحن اننإف ءعوضوملا اذهب ةقلعتملا هبتك يف ةيجبملا هئارا روطت ضرع

 ىلع اننيعي يذلا رمألا ءامل نيمرحلا مامإ فيلأت بسح بتكلا هذه بيترت
 .ةروكذملا بتكلا يف املاعتساو اهدورو بسح ةيجهملا هئارا روطت ةفرعم

 :بتك ىلوألا ةعومجملا مضت :نيتعومجم ىلإ بتكلا هذه ميسقت نكميو
 .داشرإلاو لماشلاو صيخلتلا

 عطقلا نكميو .ناهربلاو يئايغلاو ةيماظنلا :ةيناثلا ةعومجملا مضتو

 .افنآ اهانركذ امك نيتعومجملا نيتاه نم ةعومجم لك بيتزتب
 ىلع قباس صيخلتلا باتك نأ اهتسارد نم حضاولاف ىلوألا ةعومجملا امأ

 .هل انمازم وأ داشرإلا لبق يتأي لماشلاو «داشرإلاو لماشلا باتك
 هيف ءاج ذإ لماشلا يف ركذ صيخلتلا نأ قباسلا بيترتلا ىلع ليلدو

 بقعي نظلا ةبلغ ثودح دنع ةيعطق ةيلوصأ ةلالد هتراثأ (نإ عطقلاف ...)
 ,259(لوصألا يف صيخلتلا) باتك يف كلذ يف لوقلا انطسب دقو ,داهتجالا

 )١157( ص .لماشلا ٠١١.

 هدك6 -



 هيلع بترتت اممو) هيف ءاج ذإ داشرإلا يف ركذ صيخلتلا نأ دجن اك

 هانركذ دقو انهاه هريرقت يف عمطم الام اذهو عامجإلا ةحصب عطقلا ةمامإلا

 .2059(هقفلا لوصأ يف صيخلتلا) باتك يف

 بترن نأ اندرأ اذإو .صيخلتلا دعب افلأ لماشلاو داشرإلا نأ حضتي اذبيو

 يف لماشلا ركذ ذإ «.نانمازتم نيباتكلا نأ رهظي يذلاف لماشلاو داشرإلا

 لوبقو قوسفلاب تاعاطلا طابحإ هبوجو ىلع اوقفتا امبو) لاق ثيح داشرإلا
 .079((لماشلا» يف هانيصقتسا امم كلذ ريغ ىلإ ةبوتلا

 ضقني رخآ اصن نكلو «.داشرإلا لبق لماشلا نأ ىلع لدي صنلا اذهف

 ممألا رئاس عامجإ نأ يدنع يذلاو» داشرإلا يف ءاج ذإ هانررق يذلا اذه

 .ةداعلا رقتسم ىلع ايرج ملعلا بجوي «.هاندرطام بجوم ىلع ماكحألا يف

 اقرط ركذنو هللا ءاش نإ «لماشلا» باتك يف هطسبنسو غلاب نسح اذهو

 .2752(لجو زع هللا ءاش نإ عامجإلا يف ةنسحتسم

 غرف دق داشرإلل هتباتك ءانثأ نيمرحلا مامإ لعل نيصنلا نيب اعمج نكلو
 لماشلا متي مل هنأو هيلإ اهاحأ يتلا اياضقلا اهيف طسب لماشلا يف باوبأ نم

 .ملعأ هللاو .هيف عامجإلا ركذب دعو اذل .داشرإلا نم هغارف دعب الإ

 لماشلا دعب يتأي داشرإلا نأ نم نودلخ نبا هركذ ام ضقني هتلق امو
 يضاقلا دعب ءاج مث ...) نودلخ نبا ةمدقم يف ءاج .هل صيخلت وه ذإ

 لماشلا باتك ةقيرطلا يف ىلمأف يللاعملاوبأ نيمرحلا مامإ ينالقابلا ركب يبأ

 امامإ سانلا هذختاو داشرإلا باتك يف هصخل مث هيف لوقلا عسوأو

 . 70"2(مهدئاقعل

 . حيحصلا وه نيباتكلا نيب نمازتلا نع هانلق ام لعلو
 ىللع ٍليلدف ناهربلاف يئايغلاف ةيماظنلا نم ةفلؤملا ةيناثلا ةعومجملا امأ

 5١7. ص ,داشرإلا 2055

 .584 ص .داشرإلا (154)
 4١6. ص .داشرإلا (156)

 .456 ص .نودلخ نبا ةمدقم )١5(

-57- 



 يئايغلا ركذو يئايغلا يف ةيماظنلا ركذ نيمرحلا مامإ نا وحنلا اذه ىلع اهبيترت
 .ناهربلا يف

 باجعلا بجعلا ىلع ايوتحم (« يماظنلا» باتكلا مدقت دق) يئايغلا يف ءاج

 .259(بابلألا بابل ىلع ايوطنمو
 4 باتكلا يف اذه نم افرط تركذ دقو) ناهربلا يف ءاجو

 ةقباس ىلوألا ةعومجملا نأ يل رهظي يذلاف نيتعومجملا بيترت امأ

 :كلذ ىلع ليلدلاو ةيناثلا ةعومجملا ىلع فيلأتلا

 ىلاعت هلوقب هتوبث ىلع الدتسم صيخلتلا باتك يف عامجإلا تبنأ هنأ ا الوأ

 ٍليبَس َرْيَغ عبتيَو ىَدُهْلآ ُهَل َنيبَتاَم ِدْعَب نم َلوُسّرلآ ٍقِقاشُي نموإ»
 الف 017ه لَو ام هلو َنيِنمْؤَمْلا

 , 0070|[ ةلالض ىلع ينمأ عمتجت ال ] ذِي هلوقبو

 ةيآلاب عامجإلا ىلع لالدتسالا دقتنيل ناهربلاو يئايغلا يف داع مث

 .ةينظ هيلع اهتلالد نأب ةروكذملا

 ,279داحآلا ثيداحأ نم هنأب قباسلا ثيدحلاب لالدتسالا دقتنيلو

 ىلع ةلدأ نم صيخلتلا يف ءاج اع ناهربلاو يئايغلا يف ضاعتساو

 .""0اهيلإ قبسي مل اهنع لاق ىرخأ ةلدأب عامجإلا
 - ايناث ىلإ رشي ملو ,279صيخلتلا يف عامجإلا تبثأ هنأ ىلإ داشرإلا يف راشأ

 .ال ص .يثايغلا (1597)

 .980 ص .7 ج .ناهربلا (114)
 )١59( ةيا ءاسنلا ةروس ١١6.

 ص .عامجإلا باتك لوأ نم ء.نيمرحلا مامإل صيخلتلا باتك رظنا 17١(
 ١8. ص هسفن قباسلا ردصملا رظنا )١7(

01 

 لف
01/5 

 :لاق هلي هللا لوسر نأ اههنع هللا ىضر رمع نبا نع نتفلا باتك يف هننس يف يذمرتلا ىور
 .ثيدحلا (..ةلالض ىلع ِِلي دمحم ةمأ وأ ىتمأ عمجي ال هللا نإ)
 عمجم يف يمثيطلا هركذو 405 ص .4 ج ء.هجولا اذه نم بيرغ ثيدحلا اذه : ىسيعوبأ لاق
 7١8. ١ ص .ه ج .ةبراقتم ظافلأب دئاوزلا
 .578 - 5الال ص 2.١ ج .نيمرحلا مامإ فيلأت .هقفلا لوصأ يف ناهربلا رظنا
 .55 ص (ملظلا ثايتلا ف ممألا ثايغ) يئايغلا رظناو
 #6 ص , يثايغلا رظنا

 4١7 ص ,داشرإلا

 كالا



 - اثلاث

 صيخلتلا نع امهرخأت ىلع لدي يذلا رمألا ناهربلاو يثايغلا
 .داشرإلاو

 لبق ةيملعلا هتايح لوأ يف تفلأ ىلوألا ةعومجملا نأ حجرملا نم

 بهذملل هتعباتم ىلع اهفيلأت يف هجهنم لدي ذإ ؛ةكم ىلإ هترجه
 هجاهتناو مالكلا ملع لئاسم ضرع يف هقبس نمب هرثأتو يرعشألا
 .ةروكذملا بتكلا يف حضاو وه |ى هتايح لوأ يف ليوأتلا جهنم

 دعب ابتك يثايغلاو يماظنلا نأ دكؤملا نمف ةيناثلا ةعومجملا امأ

 ىلع لدي ثيح .ةيماظنلا ةسردملا يف سيردتلاب همايقو ةكم نم هتدوع
 َباتكلا هميدقت كلذكو كلملا ماظن ىلإ لوألا باتكلا هتبسن كلذ
 .اضيأ هيلإ يناثلا

 ك4



 سماخلا لهفلا

 ةيملعلا هتناكمو هقالخأ

 :هتازيممو هقالخأ ١

 هذه ىلع اودهشتساو هللا ةبقارمب نيمرحلا مامإ مجارتلا بتك تفصو

 ةرظانملا يف ةجلجل هبيصت امدنع ناك هنأبو .هتعضرأ ىتلا ةيراحلا ةصقب ةفصلا

 اذه ىلإ رظناف) اقلعم ىكبسلا لوقي .ةعضرلا كلت ببسب كلذ نإ لوقي

 ىرج ريسي ىلع هسفن بساحي يذلا بيرغلا لجرلا اذه ىلإو بيجعلا رمألا
 قيدصلا ركب يبأ نع يكح امم وندي اذهو هيف فيلكت ال يذلا ابصلا نمز يف

 , 2"3(هنع هللا يضر

 مولع يف ضاخو لاوحألا ةياكح يف عرش اذإو ,ةعاس هسفن يف ركفت وأ

 نم يرجي اب هققحتو هسفن ُْق هقارتحال هتاراشإو هتارعنو هتاقعزب نوفحلا نم

 ا .رارسألا قئاقد

 ملعلا يف ةعس عم قزر) دق نيمرحلا مامإ نأ يكملا نيدلا يقت ركذ دقلو

 , 9"30(ىلاعت هللا همحر هريغ نم دهعي م ةدابعلا ُْق اعسوت

 166 ص 6 ج يكبسلا (7١/ة)

 . ةصقلل اندقن ىرتل ثحبلا نم 7" ص رظنا

 .7584 ص «يرتفملا بذك نييبت (17)

 ةيفوصلا تاريبعت نم نييبتلا يف ءاج يذلا ريبعتلا اذهو فلسلا يده نم تاقعزلا تسيل :تلق

 ام نايب درحم اندرأ لب ةيفوصلا لاوحألاو فوصتلل انرارقإ صنلا اذهب انداهشتسا نم مهفيا الو
 همحارت نم الو نيمرحلا مامإ بتك نم هيلع تعلطا ايف سيلف كلذ عمو .ةقر نم هب فصتي

 .هيلإ اهبسني ىتلا ةيفوصلا لاوحألا نم ركاسع نبا نع هانلقن ام ىلع دهشي ام
 ه08 ص .5 ج «.نيمثلا دقعلا (107)
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 هفصو يف يكبسلا لوقي |ى «ةباهملاب فصتا ةدابعلا ةرثكو ةقرلا هذه عمو

 , 079 (اهنود

 عضاوتلا نم ناكو) نييبتلا يف ءاج ذإ اعضاوتم ناك ةباهملا هذه عم نكلو
 , (9"3(هيف هتغلابمل ءازهتسالا ةلنم ليختي لحمب لحأ لكل

 جابنم ىلع ايرج وأ عبط يف ةسايك باصأ نإف ءايهانتم وأ ناك ايداش همالك

 , 0*0(اريبك وأ ناك اريغص هنم دافتسا ةقيقحلا

 ةمئألا نم ًادحأ وأ هابأ ناك ولو امالك ضري مل اذإ فييزتلا

 نم رهدلا فلاس يف برهأ تنكو) هسفن نع لاقو 24(. .نيروهشملا
 , 025(ديلقتلا

 هنأ مجارتلا بتك تركذو 20850 بسني باتك ىلع تعلطا يننكلو :تلق

 بهذمل حيجرت باتكلا اذه ينو (قحلا لوقلا حيجرت يف قلخلا ثيغم) وهو هل
 عابتا ىلإ ةحيرص ةوعدو ,ةفينح يبأ بهذم ىلع  اليصفتو ةلمج  يعفاشلا

 .نسحألاو لضفألا وهف ىعفاشلا بهذم

 ©١١. ص ه ج يكبسلل تاقبطلا (178)

 .7584 ص «نييبتلا (1079)
 ) )18١ص «.نييبتلا »758.

 .584 ص «ءنييبتلا (1481)
 .ه0ال ص ءكاآ١ جا ءالبتلا مالعأ ريس (185؟)

 مامإ) رظنا نيمرحلا مامإ ىلع اسوسدم نوكي دق باتكلا نأ بيدلا ميظعلادبع روتكدلا نظي (187)
 ناهريلا هباتك يف ذإ هقيقحتب ماق يذلا ناهرملا يف تدجو باتكلا راكفأ نكلو (57ص نيمرحلا

 .اضيأ اليصفتو ةلمج يعفاشلا بهذمل حيجرت
 .١١ا/5 “/1١1  ةرقف ؟ ج ناهربلا رظنا

 نيمرحلا مامإ فيناصت نم ناكلخ نبا نع) ١١8 ص ١؟ ج ةياهنلاو ةيادبلا شماه ين ءاجو
 رخأتم وهو ريثك نبا هركذل هتافلؤم نم باتكلا اذه ناك ول نكلو (قحلا رايتخا يف قلخلا ثيغم»

 نأل نيمرحلا مامإل باتكلا اذه نوكي الأ باتكلا اذهل ريثك نبا ركذ مدع نم مزليال :تلق
 ضرف ولو .ضيعبتلل نمو (. .هفيناصت نمو) لاق امنإو مامإلا بتك عيمج ركذ مزتلي مل ريثك نبا
 مامإل باتكلا اذه ةبسن مدع يف ةجح ناك امل باتكلا اذه ركذي ملو هبتك عيمج ركذ مزتلا هنأ
 الع سيل ملعلا مدعو ,ملعي ال نم ىلع ةجح هلوقف نيمرحلا مامإل هنا ملع نم نأل نيمرخلا
2 . 



 ةفينحابأو نونف وذ يعفاشلا نأ هضراعي مث ...) :باتكلا يف ءاج امبو

 نم ةمئألا) لك ىبنلا لاق . شيرق نم ناك هنأ هضراعيو ءدحاو نف اذ ناك

 تاداهش اهلك هذهف 2”(اهومدقتت الو اشيرق اومدق) لَك لاقو ('*9(شيرق
 ال يطبن ةفينحوبأو ءهريغ عابتا نم ىلوأ هبهذم عابتا نأ ىلع لدت ةماع

 ."90(شيرق نم ايشرق نوكي نأ نع الضف يبرع يعفاشلاو يبارعأ
 !؟بصعتلا مدع نم هب فصوام عم مالكلا اذه قفتي لهف

 بتك ركذت اى نايبلا ةوقو ناسللا ةحاصفب اضيأ نيمرحلا مامإ زاتماو
 يف اهنم دحاو لك عقي اسورد ركذي ناكو) نييبتلا يف ءاج دقلف .مجارتلا

 :لوقيو كاردتسا ىلإ جاتحي الو ةملك يف مثعلتي ال قاروأو قابطأ

 نم ضيغ ةحاصفلا هنك ةغلابلا تارابعلا نم هبتك يف هنم دجوي امو ...)

 2049(. . .هنايب نم دهعي ناكام جاومأ نم ةفرغو .هناسل ىلع ناكام ضيف

 :ةيملعلا هتناكم - "

 يزرخابلا اذهف هيلع ءاملعلا ءانث ةيملعلا نيمرحلا مامإ ةناكم ىلع لدي ام
 ىتف) :رصقلا ةيمد يف لوقي (451) ةنس يفوت ذإ هل نيرصاعملا نم وهو
 نب نامعنلا :تينع نايتفملا هلثم جرخي ملو 248نايتفلا هب بجنأ نمو نايتفلا

 « يعمصألا بدأ بدألاو « يعفاشلا هقف هقفلاف «سيردإ نب دمحمو .تباث

 شيرق نم ةمئألا) ِهِلكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع هدنسم ىف يلعيوبأ ىور (184)

 هلاجر :سشمالا يف ققحملا لوقي .(اومحرف اومحرتسا اذاو اوفوف اودهاع اذاو اولدعف اومكح اذإ

 نم ةمئألاو ٠ ص 79 ج ينابرلا حتفلا هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو .4ه4 ص ١ ج .تاقث

 .19١؟ ص ه ج دئاوزلا عمجم يف يمئثيفلا اهركذ ثيداحأ نم ءزج شيرق

 اهومدقتت الو اشيرق اومدق ملعأ ايف لاق هيك يبنلا نا ىلع نع دئاوزلا عمجم يف يمثيطا ركذ (146)

 هثيدحو رشعموبأ هيفو يناربطلا هاور .لجو زع' هللا دنع اهل اهب اهترتخال نشيرق رطبت نأ الولو
 .736 ص ١1ج . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو .نسح

 .55 0 58 ص .قلخلا ثيغم (185)

 .؟اله4 ص نييبتلا (180
 .راهنلاو ليللا (188)
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 مامإ لك مامإ وهف ناك |مفيكو يرصبلا نسحلاك ظعولاب هرصب نسحو
 اذإ ءماغرض لك ماغرأ ىلع رفظلاب زئافلاو .مامه لك ىلع هتمهب يلعتسملاو
 «ةرعش هترفو نم يرعشألاف ملكت اذإو .ةرطق هتنزم نم ينزملاف هقفلل ردصت

 تمصلاب ءاغلبلا مثلو ةرداحملا هقشاقش يعلاب ءاحصفلا مجلأ بطخ اذإو

 , 048(. . .ةردانلا هقئاقح

 ىلع هلضف ثيح ةحضاو ةغلابم فصولا يف ةغلابملا حملن اننأ كش الو

 مالكلا اذه لوقي هلعج يبدألا بولسألا هلعلو يرعشألا قوفي هلعجو ينزملا

 .ةقيقحلا نايبو ةقدلا ةاعارم نود

 نممو ةعيفرلا نيمرحلا مامإ ةناكم حملن هيرصاعم مالك نمف ناك ام ايأو

 نع هترهش ينغت نمو هتقو مامإ ...) هربتعا ذإ يناعمسلا مامإلا هيلع ىنثأ

 ,050(هركذ

 مامإ ...) بيدألا نيسحلا يبأ نب هللادبع يبأ نب نسحلاوبأ هريتعا لب

 رقملا ءابرغو اقرش هتمامإ ىلع عمجملا ,ةعيرشلا ربح قالطإلا ىلع ةمئألا

 ىرت الو هلبق هلثم نويعلا رت مل نم ابرعو |جع ةارحلاو ةارسلا هلضفب
 2010(. . .هدعب

 مايق ىلإ مودي هللا نيد يف هداهتجاو هدج راثآ نأ ينظو) :اضيأ لوقيو
 لك ماقم موقي هملع رشنف ارهاظ روكذلا ةهج نم هلسن عطقنا نإو ةعاسلا

 .©259(بستكم بشن لك نع هينغيو بسن
 لاقو .(ةمئألا مامإ تنأ) :الئاق يزاريشلا قاحساوبأ خيشلا هبطاخ دقلو

 نولوألا كملع نم دافتسا دقل برغملاو قرشملا لهأ ديفماي) :اضيأ

 .(نورخآلاو

 "5 ص 3و ج ء.رصقلا لهأ ةرصعو رصعلا ةيمد (14849)

 ."هو ص ا. ج .باسنألا (190)
 .ا7ال4 ص .ىرتفملا بذك نييبت )١19١(
 .7868 ص «.ىرتفملا بذك نييبت ١957(

 الا



 مامإ ينعي نامزلا اذه ةهزن هنإف .مامإلا اذهب اوعتمت) :سانلا ابطاخم لاقو

 . 259 (نيمرحلا
 عمس دقو ينوباصلا نمحرلادبع. نب ليعاسإ نائثعوبأ مالسإلا خيش لاقو

 مامإلا اذه نع هراكملا هللا فرص) :لفاحملا ضعب يف نيمرحلا مامإ مالك
 .259(مالكلا نسحب هنع باذلاو مالسإلا نيع ةرق مويلا وهف

 ضعب دشنأ :(حالصلا نبا طخ نم تلقنو) يكبسلل تاقبطلا يف ءاجو

 :نيمرحلا مامإ ىأر نم

 كلفلا ميدأ تحت * ادحأ ينيعرت مل

 0؟*كلملادبع بدنلا #* بنيمرحلا مامإ لشم

 هرهد ةردانو هدحو جيسنو هرصع مامإ وه) : يناجرحلا دمحموبأ ظفاحلا لاقو

 .هناسلو هنايبو هظفح يف لثملا ميدع

 .,05(ناجحلاو قارعلاو ناسارخ نم ةلحرلا هيلإو :لاقو

 :نيمرحلا مامإ بقل هنإ هل ليق دقو يربطلا ديعسوبأ ةاضقلا يضاق لاقو

 هيقفلا ناكو .مولعلا عاونأ يف همدقتو هلضفل قارعلاو ناسارخ مامإ وه لب

 :نيمرحلا مامإ يف هريغل دشني ليشوملا مناغ مامإلا

 بوث وهف يلاعملا سبل اوعد
 (159 يلاعملا يبأ دق رادقم ىلع

 مامإلل هحدم يف يريشقلا نإ ذإ .يريشقلا هلاقم بقعتأ نأ ينتوفي الو .0500(ةزجعملا راهظإ نع اذه همالكب ينغتسال ةوبنلا مويلا نيمرحلا مامإ ىعدا ول :يريشقلا مساقلاوبأ ذاتسألا لاقو

 ) )1١90ص ه ج ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 1١95.
 ) )1١1944صا © ج ةيعفاشلا تاقبط "١07.

 ) )196.ا1/ا* ص ج . ةيعفاشلا تاقبط

 )١97( .17"ص .ه ج «ةيعفاشلا تاقبط
 ) )197.هسفن قباسلا ردصملا

 .174 ص .قباسلا ردصملا (144)

 الا



 تبثت يتلا زاجعإلا ةجرد ىلإ لصو هنأكو «هنايب ىلع ءانثلا يف غلاب ينيوجلا
 . لجو زع هللا مالك الإ هب فصوي نأ يغبني ال اذه نأ مولعمو «ةوبنلا هب

 ليلجلا ديسلا ليفحلا مامإلا) :لاقف نانجلا ةارم بحاص هيلع ىنثأ دقلو

 لوصألا نم مولعلا يف هننفتو هتدام ةرازغ ىلع قفتملا هتمامإ ىلع عمجملا

 نبا بيجنلا عرابلا ققحملا دقانلا مامإلا .كلذ ريغو بدألاو عورفلاو

 هل رقملا «نيرظانملاو ءابجنلا لحف نيملكتملا ءاهقفلا ذاتسأ ققدملا بيجنلا

 اهتحاصفو ةرابعلا نسح و اهتحالمو فيناصتلا قيقحتو ةعاربلاو ةباجنلاب
 رخافملا ةيار لماح نيمرحلا مامإ بيجنلا نبا نيلصألا وذ .هقفلا يف مدقتلاو

 2055(. . .رباكألا ءالعلا ملعو

 ىلع لدت (نإف ءيش ىلع نيمرحلا مامإل ةقباسلا ءاملعلا تاداهش تلد اذإو

 ةمحر هللا همحر مهيب اهيف ةيملعلا هتناكمو هلضفب مهفارتعاو هل مهريدقت ىدم

 .1154 - »١8 ص ءا#“ ج ,نانجلا ةأرم (199)

 -ا/5-



 سداسلا لهفلا

 ىسمالكلا هبهذم

 ,مجارتلا بتك ركذت اك .يرعشألا بهذملا ةمئأ نم نيمرحلا مامإ ربتعي

 هعابتا ىلع ةديكأ ةلالد لدت ةلدألا عملو داشرإلاو لماشلاك ةديقعلا يف هبتكو

 :يرعشألا بهذملا ءانب يف زرابلا هرود - ؟

 زكترا يتلا ةيسيئرلا ةدمعألا نم نيمرحلا مامإ نأ راشنلا روتكدلا ىريو

 نم ليلق ريغ رفن بهذ) :هلوق كلذ ىلإ فيضيو .يرعشألا بهذملا اهيلع
 ضرأ ىلع زكتري ينيوجلا دهع ذنم أدب يرعشألا بهذملا نأ ىلإ نيثحابلا
 .7'2(ميلس قطنمو قيمع ركفو ةخسار

 زرابلا نيمرحلا مامإ رثأب نيمرحلا مامإ نع هتلاسر يف ربج روتكدلا مزجيو
 مامإ نع هتلاسرل ةماعلا ةجيتنلا وه مزحلا اذهو .ةيرعشألا ةسردملا ءانب يف

 اب مزجأ نأ ميركلا ىراقلل هتمدق اب نآلا عيطتسأ ينإ) :لوقي ذإ نيمرحلا

 ةيرعشألا ةسردملا ءانب يف زراب رثأ هل نيمرحلا مامإ نإ لوقأف ءالوأ هيف تددرت

 .©"90(اهل نيئانبلا نم هريغ ريثكب قوفي
 :يرعشألا بهذملا يف ةلقتسملا هتيصخش -

 .يرعشألا مامإلل عباتم درجم نكي مل نيمرحلا مامإ نأ راشنلا روتكدلا ىري

 #7 ص «لماشلا ةقلي]

 .749 ص .ةيرعشألا ةسردملا ءانب يف هرثأو نيمرحلا مامإ )9١١(

 د ا/6ه-



 يف ةلقتسملا هتيصخشو ةيركفلا هتلاصأ هل تناك لب .هلبق بهذملا ةمئأل الو

 ةرعاشألا نع ريثكب مدقتم هريكفت 5 ينيوجلا نإ) :لوقي كلذ يفو .بهذملا

 .9'2(ةقيمع ةيفسلف ةعزنب مستم ينيوحلا ريكفتف .هيلع نيقباسلا
 .هقبس نم ىلع نيمرحلا مامإ مدقت وهو ةقباسلا هتركف ديؤي الاثم ركذ مث

 انيبم نيمرحلا مامإو يرعشألا نسحلاوبأ هضرعي امك عناتتلا ليلد ضرع ذإ

 .اههنيب قرفلا

 مامإ نإف .نيحلإلا فالتخا ضارتفاب ىفتكا يرعشألا نأ نيح يفف

 ددعتلا لطبي ليلدلاف ءاهقافتاو نيهلإلا فالتخا اضرتفم ليلدلا قاس نيمرحلا

 . هفالتخا مأ |اهقافتا ضرتفا ءاوس ةحلآلا يف

 ال اددجم مات يعوب يرعشألا بهذملا عبات دق ينيوحلا نإ» :لوقي مث

 ,9'20(.. .ادلقم

 نيمرحلا مامإ نكي مو) :لوقي ذإ يليحزلا روتكدلا يأرلا اذه ىلع هعباتو
 تاداهتجاو ةلقتسم ةيصخشب عتمتي لب . يرعشألا بهذملا ءارآل لقان درج

 الطاب هاري ام ضفريو ءاقح هاري ام لبقيل اهدقنيو ءارآلا للحي ناكو «ةريثك

 .(©9"2(هيف اديلقت ال بهذملا يف اديدجت ربتعي ام

 ىري وهف قباسلا يأرلا فلاخي يأر هل يودب نمحرلادبع روتكدلا نكلو
 كلذ ينو هلبق ناك نمل اعباتم ناك لب ؛ةلاصأ هل تسيل نيمرحلا مامإ نأ

 هفالسأ ىلع دمتعا هنأو ةلاصألا نم ايلاخ ماع هجوب ينيوجلا انل ودبي) :لوقي

 ينالقابلا ىلع اصوصخو ةرعاشألا ءارآ نع عافدلا يف ةرعاشألا رابك نم

 . . . .ةيمهألا يف بيترتلا ىلع ىنييارفسإلا قاحسا يبأو يرعشألاو

 امأ ءردانلا يف الإ ديدجب (لماشلا) يف تأي , هنأب فرتعي هسفن وهو

 الإ وه امو قيقدلا يمالكلا جاجحلا نم لاخ طيسب رصتخمف داشرإلا هباتك

 .©"'9(نيئدتبملل لهس طيسب نتم

 .76 ص .لماشلا )590١0(
 .9ل6 ص .هسفن قباسلا ردصملا 35١0(

 ) )7١5ص ءيليحزلل ىينيوجلا ١١١.
 )ه )5١ج .نييمالسإلا بهاذم ١. ص 118.

 د الك



 هدروي ام لج دمتسي هنأب فرتعي وهو) :يودب نمحرلادبع اضيأ لوقيو

 الإ ديدجب ىتأ هنأب حرصي ملو بهذملا خياشم هبتك امم تاريرقتو ججح نم
 ثداوح ةلاحتسا تابثإ ىلع هدنع نم اناهرب هداريإ ىهو ةدحاو ةلأسم يف

 فسوي نب هللادبع نب كلملادبع لاق» :هداريإ دعب لاق دقف ءاهل لوأ ال
 يضر خياشملا هيلإ راشأ امم ةبلتجم ةبضتقم اهاندرط يتلا ةقيرطلا هذه :ينيوجلا

 .نيرخأتملل (الاجم) ابرطضم دئاقعلا دعاوق نم هودهم ام اوكرت (ف مهنع هللا
 هللا ينمهلأ امم يهو .نيمدقتملل ةغيصلا هذه ىلع ةلالدلا هذه رأ م نكلو

 طبتغي نأ يرحلاب ناكل اهاوس اذه انباتك يف نكي مل ولو .اهريرحت ىلاعت
 ,©20*(اهل لوأ ال ثداوح تابثإ ىلإ دنتست ةيرهدلا بهاذم ةلمج ناف ءاهب

 ةيماظنلا ةديقعلا ىلع علطي مل يودب نمحرلادبع .د نأ يل رهظي يذلاو

 دقو) :لوقي ءاهيلإ قبسي مل دعاوقب ىتأ هناب نيمرحلا مامإ اهيف حرصي يتلاو
 مث اهيلع محزأ ملو اهيلا قبسأ مل بيلاسأ ىلع دئاقعلا نع دعاوقب اهتردص

 ناكرألا يف ةيماظنلا اهتيمسو مالسإلا ناكرأ يف هنع لوهذلا غوسيالاب اهتعبتأ

 مدع نم اقباس هررق ام ررق امل اهيلع علطا ول هنأل ."'9(يهاهو ةيمالسإلا

 .نيمرحلا مامإ ةلاصأ

 :يرعشألا بهذملا يف هتارايتخاو نيمرحلا مامإ تاداهتجا -

 فلاخ يتلا كلت بهذملا يف ةصاخلا هتاداهتجا نيمرحلا مامإل دجن اننإ مث

 .لئاسملا ضعب يف نيقباسلا هتمئأ اهيف

 هجولاو) :لوقي كلذ ينو .تافصلا نم دوجولا هرابتعا مدع كلذ نمف

 ةباثمب سيلو تاذلا سفن دوجولا نإف تافصلا نم دوجولا دعي ال نأ ىضرملا

 رهوجلا دوجوو ء.رهوجلا تاذ ىلع ةدئاز ةفص زيحتلا نإف .رهوجلل زيحتلا
 دع يف نوعسوتم مهنع هللا يضر ةمئألاو «ديزم ريدقت ريغ نم هسفن اندنع

 .2020(تاذلاب ملع هب ملعلاو تافصلا نم دوجولا

 ”١5. ص ةيماظنلا ةديقعلا (307)

 ١". ص ,داشرإلا هقول

 د الال-



 :لوقي مالكلل يرعشألا نسحلا يبأ بهذملا خيش فيرعت يف كلذكو

 رظن هيف اذهو الكتم هنوك هلحمل بجوأ ام مالكلا :هللا همحر انخيش لاق)

 ,""9(اندنع

 اعطاقو احجار ليلدلا ري مل اذإ بهذملا ةمئأ هيلإ بهذ اب مزجي ال ةراتو

 افالخ ناريغ نيئيش لك نأب نيلئاقلا ةلزتعملا بهذم لاطبإب عطقي مل اذهلو

 .ةرعاشألا ةمئأ بهذمل

 عطاوقلا نم سيل نيريغلا ىنعم حاضيإ يف لوقلا) :نيمرحلا مامإ لوقي

 عطقن انسلو .«ةيعمس ةعطاق ةلالد الو ةيلقع ةيضق هيلع لدت ال ذإ :يدنع

 قالطإ ىلإ لوؤي رمألاو .ناريغ نيئيش لك ةلزتعملا نم لاق نم لوق لاطبإب

 ."0(ةلمتحم ظافلأ نم ىقلتم حيولتو حيجرت
 ةدئاز ةفص ءاقبلا هرابتعا مدع بهذملا ةمئأ اهيف فلاخ يتلا لئاسملا نمو

 يقابلا ةفص ءاقبلا نأ ىلإ انتمثأ نم ءالعلا بهذ) :لوقي ذإ دوجولا ىلع

 عجري ءاقبلا نأ هيضترن يذلاو ءملاعلا قح يف ملعلا ةباثمب هدوجو ىلع ةدئاز

 انمزلل كلسملا اذه كلسن مل ولو ءديزم ريغ نم رمتسملا دوجولا سفن ىلإ
 اذه قايس رجيو .ءاقب اهل تبثن مث «ةيقاب اهنوكب ةيلزألا تافصلا فصن نأ

 ءاقبب هفصن نأ انمزلل (يدق ءاقب انردق ول مث «ىنعملاب ىنعملا مايق ىلإ لوقلا

 .©"7(لوقلا لسلستي مث
 مسق امدنعف «ليلدلاب دعسأ هاري ام بهذملا ةمئأ ءارآ نيب نم راتخي دقو

 .وهوه هنإ لاقي ام هئامسأ نمف ماسقأ ةثالث ىلإ برلا ءاسأ بهذملا خيش

 .تاذلل ادئاع امسا ناك اذإ

 .هريغ هنإ لاقي ام هئاسأ نمو

 .هريغ هنإ لاقي الو وه هنإ لاقي الام هئاسأ نمو

 نيمرحلا مامإ نأ الإ .هنيعب ىمسملا وه مسا لك نأ ةمئألا ضعب بهذ

 ٠١54. ص .داشرإلا 090

 ١78. ص .هسفن ردصملا 5
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 انخيش ةقيرط اندنع ىضترملاو) :الئاق يرعشألا نسحلا يبأ بهذم حجر
 , 39(... .تافصلا ةلزنم لزنتت ءاسألا نإف .هنع هللا ىضر

 حرص دقلو «ةيربخلا تافصلا تابثإ يف بهذملا ةمئأ فلاخ هدجن اك
 اهتبثي تافصلا هذهو .هجولاو نينيعلاو نيديلا تابثإ ضفرف .مهتفلاخمب
 .©1هلبق يرعشألا بهذملا ةمئأ

 تافصلا ليوأتب رهتشا نم لوأ نيمرحلا مامإ نأ مالسإلا خيش ركذيو
 .ةلأسملا يف نالوق هل فرعي ال يرعشألا نسحلا ابأ نأو ةرعاشألا نم ةيربخلا

 تابثإ يأ) كلذ يف يرعشألا نع دحأ ركذي ملو) مالسإلا خيش لوقي

 نم عيمج لب ءالصأ نيلوق (.. .ديلاو هجولاو ءاوتسالاك ةيربخلا تافصلا

 كلذ يف هعابتأل نكلو هلوق كلذ نأ ركذي مهريغو هعابتأ نم تالاقملا يكحي

 . نالوق

 ةيربخلا تافصلا يفن هنإف .ينيوجلا يلاعملاوبأ |مهيفن هنع رهتشا نم لوأو

 عجر («ةيماظنلا ةلاسرلا» يف هنإ مث ءاهلوأ داشرإلا يفف .نالوق اهليوأت يف هلو

 .©9١(ليوأتلا ميرحت ىلع فلسلا عامجإ نيبو ليوأتلا مرحو كلذ نع

 نيمرحلا مامإ اهيف فلاخ يتلا تافلاخملا ضعب مالسإلا خيش لجس دقلو

 نيح يفف .«تافصلا تابثإ ةقيرط كلذ نمف .يرعشألا نسحلا ابأ خيشلا

 اعباتم .نيمرحلا مامإ دجن ءاعمسو القع تافصلا تبثي يرعشالا نأ

 1 .طقف القع اهتبثي .ةلزتعملل

 ةرات عرشلاب تافصلا تبثي يرعشألا كلذكو) :مالسإلا خيش لوقي

 ءاوتسالا تبثيو ةلزتعملا هيفنت ام هوحنو ولعلا تبثي اذهو .ىرخأ لقعلابو
 «شرعلاب صتخي ال ام هوحنو ءاليتسالاب هلوأت نم ىلع دريو شرعلا ىلع
 اوتبثي ملف ةلزتعملا ةقيرط اوكلس مهنإف (داشرإلا) بحاص عابتأ فالخب
 نوجتحي مهنإ :نولوقي هباحصأ ةمئأو يرعشألا ناكو .لقعلاب الإ تافصلا

  21١5ص .داشرإلا ١44.

 3 15هوه ص هسفن قباسلا ردصملا لاه١.

 ) )5١5ص كك ج ضراعتلا ءرد /١7 -186.
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 لوصأ يف هيلع دمتعي يذلا وه عرشلاف عمسلاب هتوبث فرع ال لقعلاب
 .2(نواعم هل دضاع لقعلاو .نيدلا

 مامإ اهيف فلاخ يتلا لئاسملا بيدلا ميظعلادبع روتكدلا رصح دقلو

 كلت نمو .لئاسم ثالث يهو ناهربلا يف يرعشألا نسحلا ابأ نيمرحلا

 ةردقلا نأ يرعشألا نسحلا يبأ خبشلا بهذمف .ةردقلا ةلأسم لئاسملا

 .هقبست الو رودقملا ثودح نراقت ةثداحلا

 طبتحم ةلأسملا يف نسحلا يبأ بهذم نأ انيبم نيمرحلا مامإ هفلاخ دقو

 ."0(ريدقت لك يف هبهذم طوقس حال دقف) :اضيأ لوقيو

 باتك يف ةلأسملا هذه يف يرعشألل اعباتم ناك هنأ هركذ ردجي اممو

 .(2داشرإلا

 ةرعاشألا ةمئأل هيف اعباتم داشرإلا يف هررق ام ضفري ةيماظنلا يف هدجن اك ْ

 يفف) ةيماظنلا يف لوقي 269 الصأ اهرودقم يف رثؤت ال ةثداحلا ةردقلا نأ نم

 بيذكتلاو عئارشلا تابلط عطق هلعف يف دبعلا ةردقل رثأ ال هنأ ىلإ ريصملا

 .©5*(نولسرملا هب ءاج اهب
 ابهذم «نيمرحلا مامإ ينعي» هسفنل ركذ مث) يراصنألا مساقلاوبأ لاق اذطو

 نم بيرق وهو باحصألا نع هب درفناو ةيماظنلاب مجرتملا باتكلا يف هركذ
 .""'29(مسالا يف هيف مهنيبو هنيب فاللخلاو ةلزتعملا بهذم

 .قحلا ىلإ برقأ ةيماظنلا يف نيمرحلا مامإ بهذم نأ نيب ميقلا نبا نكلو

 نباو يرعشألا هلاق امم قحلا ىلإ برقأ ةيماظنلا يف مامإلا هلاق يذلا) :لوقي

 .1" ص .؟ ج ضراعتلا ءرد (؟6١5)

 .يرعشألا ىسومابأ نيمرحلا مامإ اهيف فلاخ ىتلا لئاسملا سرهف (؟51)
 .؟08 ص ١ ج ناهربلا

 .519 - 5١8# ص داشرإلا رظنا (5190

 ) )5١18ص داشرإلا رظنا 75٠١.
 .44 ص .ةيماظنلا (؟9١5)
 في ص ليلعلا ءافش ةققح]



 .""0((مهعبات نمو ينالقابلا
 .هظفلب همالك ىهتنا) لاق هماتب ةيماظنلا يف يذلا همالك قاس نأ دعبو

 مهنم .هباحصأ ةماع هيلع هركنأ دقو نيقيرفلا نيب نسح طسوت اذهو
 ,("59(ةلزتعملا بهذم نم برقأ وه اولاقو هريغو داشرإلا حراش يراصنألا

 ناسنإلا هللا فلكي نأ زاوج يف داشرإلا يف ةرعاشألا ةمئأ عبات هنأ اكو

 .""9عقو دق كلذ نأ اررقم .قاطي الاب

 هللا فلكي نأ عنم ىلإ ىهتناو ناهربلا يف يأرلا اذه نع لدع هنأ ىرن

 .©9"2قاطي الام ناسنإلا

 ناك "هنأ عم اهنالطب انيبم .ناهربلا يف لاوحألاب لوقلا نع لدع اك

 . ""9اهبركنم ىلع دري ناك لب داشرإلا يف اهتبثي

 تقوب يوم دعب يتيا رهظتس ةوبنلا يعدم لاق ول :ليق نإف اضيأ لوقيو
 اقراخ كلذ ناك .هاوعد بسح ىلع ةافولا دعب هلاقام عقو اذإف ءهبرض

 عرشلا مازتلا سانلا فلك نا :لوقن نأ كلذ يف يدنع هجولاف «ةداعلل

 ىلعو ماكحألا ىلع صن نإو ءاططش مهفلك دقف «,ةفوقوم ةيآلاو ازجان
 عنم هنع هللا يضر ركبوبأ يضاقلاو .كلذ حص ةيآلا روهظ تقوب اهمازتلا

 . "99 عبتي نأ قحأ قحلاو هعنل هجوالو .هتححص ام

 ) )77١ص ليلعلا ءافش ؟١؟١.
 ضعب انه نيمرحلا مامإ مالك يقل :اقسلا يزاجح دمحأ روتكدلل ةيماظنلا ةديقعلا شماه يف ءاج
 .ىمعألا ديلقتلا ىلع ايرج هتذمالت ضعب نم تنع
 :يأرلا اذه نع لئاق لاق دقو

 لازتعالا يواهم يف كععوقو رذحاو ريجلا قيرط نع بكدت

 1١58 0 ١5١5١. ص .ليلعلا ءافش (565؟)

 .؟558 "5١ ص .داشرإلا رظنا (579)

 “1١١ 0 1١86. ص .ناهربلا رظنا (75515)

 ١70٠ ص ١ حج «. ناهربلا رظنا (3565)

 .4895 - 8١ ص داشرإلا رظنا (51)

 . (مدعلاب الو دوجولاب ةفصتم ريغ دوجومل ةفص :لاحلا)

 م ص .داشرإلا

 ١6". ص .داشرإلا 570
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 زوجي ال يبنل ةزجعم عقوام نأ ىلا انباحصأ ضعب راصو) اضيأ لوقيو
 انابعث اصعلا بلقنتو رحبلا قلفني نأ ءالؤه دنع عنتميف .يلول ةمارك هعوقو

 ريغ ةقيرطلا هذهو .ءايبنألا تايآ نم كلذ ريغ ىلإ يلول ةمارك ىتوملا ىحيو

 ضراعم يف دئاوعلا قراوخ ةلمج زيوجت اندنع يضرملاو اضيأ ةديدس

 ,(059(تاماركلا

 ناك نيمرحلا مامإ نأ يعدي نم ىوعد لطبت اهركذ قبس يتلا ةلثمألاو

 .ادلقم

 ةحص ىدم نع رظنلا فرصب بهذملا يف تارايتخا هل نأ دكؤت يهف

 .فلسلا بهذم نع اهدعب ىدمو اهنالطبو تارايتخالا هذه

 لب دلقم درجم نكي مل نيمرحلا مامإ نأ نيبنل اهضرع نم انضرغ اننإو
 .مكحلا يف اعرست ريتعي ةلاصألا مدعب هيلع مكحلا نأو «تارايتخا هل تناك

 عبات يذلا لوخنملا هباتك لالخ نم ةلاصألا مدعب يلازغلا ىلع مكحي نمك

 .ةحضاو ةعباتم نيمرحلا مامإ هخيش هيف

 ١7". ص .هسفن قباسلا ردصملا (778)

85 - 



 عباسلا لصفلا

 ةديقعلل هتسارد قرط

 :نيقيرط يف نيمرحلا مامإ دنع ةديقعلا ةسارد لثمتت

 ةيدقعلا اياضقلا اهنم نوكتت يتلا تاحلطصملا ميهافم ديدحت :لوألا قيرطلا

 كلت تناك ءاوسو .اهتالومحم وأ اياضقلا كلت تاعوضوم كلذ يف ءاوس

 اياضقلا كلت تناك وأ «ةلطاب ةديقع ىفن وأ ةحيحص ةديقع ريرقتل اياضقلا

 .اهلاطبإ وأ ةنيعم ةديقع تابثإل ماقت يتلا ةلدألل تامدقم
 لالدتسالا قرطب اهيلع لالدتسالا :ةديقعلا ةسارد يف :يناثلا قيرطلا

 . ةفلتخملا

 :ةيدقعلا تاحلطصملا ديدحت أ

 نع ةيدقعلا اياضقلا اهنم نوكتت ىتلا تارابعلا ةقيقح نايبب كلذ نوكيو

 اياضقلا تادرفم يناعم ديدحتو .ايقيقح ادح اهدح نايبو اهفيرعت قيرط

 اهيفن وأ اهتابثإ ىلع لالدتسالا لبقو اهدر وأ اهوبق لبق يرورض رمأ ةيدقعلا

 .كلذ لك لبق ةيرورض ةوطخ اهب دارملا ديدحتف ءاوح لدجلا لبقو

 :ةيدقعلا اياضقلا ىلع لالدتسالا قرط - ب

 :نيمرحلا مامإ لبق نيملكتملا دنع دئاقعلا ىلع لالدتسالا قرط ١

 نأ بجي دئاقعلا ىلع لالدتسالا يف نيمرحلا مامإ قرط لوانتن نأ لبق

 .هلبق نيملكتملا دنع دئاقعلا ىلع لالدتسالا قرط ضرعن

 قرط نورصحي ةلزتعملا نأ انل نيبت ةسمخلا لوصألا حرش يف رظنلابو
 اهنم ةديقعلا اياضق نأ مهدنعف عمسلاو لقعلا يف دئاقعلا ىلع لالدتسالا

 م9



 .اعمسو القع كرديام اهنمو اعمس الإ كردي الام اهنمو القع الإ كردي الام

 كردي الام امأو ءهلدعو هديحوتب هللا ةفرعم وهف ءالقع الإ كردي الام امأ

 اياضق نم هديحوتو هلدعو هللا دوجوب ناهيإلا ىلع ينبنيام وهف ءاعمس الإ
 ْ . ةرخآلا

 ةجح «ةعبرأ ةلالدلا قرط نأ : ملعاف ...) :رابجلادبع يضاقلا لوقي

 ةجحب الإ لانت ال ىلاعت هللا ةفرعمو .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاو لقعلا

 . 259( .لقعلا
 انللدتسا ولف .هلدعو هديحوتب ىلاعت هللا ةفرعم ىلع عرف اهادعام نألف

 كلذو .هلصأ ىلع ءيشلا عرفب نيلدتسم انك هذه لاحلاو هللا ىلع اهنم ءيشب

 .زوجي ال

 ءميكح لدع مالك هنأ تبث ىتم ةجح تبث انإ باتكلا نأ اذه نايب

 هديحوتب هللا ةفرعم ىلع عرف كلذو .بذكلا هيلع زوجيالو بذكيال

 0(. . .هلدعو

 ىلع نيدمتعم تافصلل نيتبثملا ةجح رابحخلادبع ىضاقلا ضفر اذهلو

 ملعلا ةفص تابثإ ةلأسم يفف .هبشلا ليبق نم مهججح ربتعاو ءعمسلا
 ُهلْرنأط ىلاعت هلوق يهو اهتوبث يف مههبش معزي امك ركذ ىلاعت هلل
 , 23374 هملعب

 ّنّصُقتلَف» :ىلاعت هلوقو "74هِمْلع ْنِم ٍءيشب َنوُطيحي ًالَو» :ىلاعت هلوقو
 .004 ملعب مهل

 ىلع عمسلاب لالدتسالا نأ كلذ نع باوجلا يف لصألاو» الئاق باجأ

 هنوكو ءاهيكح الدع هنوك ىلع ينبني عمسلا ةحص نأل .نكمم ريغ ةلأسملا هذه

 .88 ص .ةسمخلا لوصألا حرش (؟؟19)
 .88 ص .هسفن ردصملا (750)
 .155 ةيآ ءاسنلا ةروس (51)
 . 5868 ةيآ ةرقبلا ةروس (؟79
 . ةيآ فارعألا ةروس (7*)
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 .©29(كلذ حصي فيكف هتاذل ملاع ىلاعت هنأ ىلع ينبني اميكح

 لوقي ءاعم عمسلاو لقعلاب كردي ام ةلزتعملا دنع اياضقلا نم كانهو

 عمسلاو لقعلا هيلع لدي يذلاف باقعلا قاقحتسا امأو) :رابجلادبع ىضاقلا

 , 20(. . .اضيأ
 لدتسي نأ نكمي «ةيؤرلا لثم ايح ىلاعت هنوك نأ رابحجلادبع ىضاقلا ىريو

 .اعم عمسلاو لقعلاب اهيلع

 .عمسلا ةحص اهيلع فقت ال ةلأسم لكو) :رابجلادبع يضاقلا لوقي

 هنوك ىلع عمسلاب لالدتسالا انزوج اذهلو .نكمم عمسلاب اهيلع لالدتسالاف

 2950(. . .اهيلع عمسلا ةحص فقت مل امل ايح ىلاعت

 ينبني ام وهف «ةديقعلا اياضق نم ةلزتعملا دنع اعمس الإ تبثي ال ام امأو

 هيلع لدي امك .باتكلاب تبث امم ةرخآلا رومأ نم هللا دوجوب ناهيإلا ىلع
 .قباسلا مالكلا

 يتلا تافصلا تبثي وهف «ةنابإلا يف يرعشألا دنع ميسقتلا اذه دجن 3

 ةايحلاو لعل ةفصك ةيعمس لأب ءيتايس اك 0 ءالقع الإ ةلزتعملا دنع تبثت ال

 ش ُهلَزَنَأ» ىلاعت ٍهلوقب معلا ةفص تبثأ دقلف ءرصبلاو عمسلاو ةدارإلاو

 7 همّلعب ل ٌعضَن الو ىّتنأ نم لمحت امو : ىلاعت هلوقو 77 همّلعب

 :لاق مث "هللا ملعب َلْن أ ادلع ْمُكَل أوبيجتسي 0 : ىلاعت هلوقو

 ةايحلاو ”ردقلا ف مهيلع ةلخاد يهف ملعلا يف اهنع مهانلأس ةلأسم لكو»

 [نكَعَم ىََّلإ» ىلاعت هلوقب رصبلاو عمسلا تبثأ مث ."*' '«رصبلاو عمسلاو
 خيش دجن اننأ امك 14500110 ربصَب ٌعيِمس» ىلاعت هلوقو 4074 ئَرَأَو ُعَمْسُأ

 .١7؟ ص .ةسمخلا لوصألا حرش (155)
 5١9. ص .ةسمخلا لوصألا حش (7؟ه)
 . #77 ص .ةسمخلا ٍلوصألا حرش ةقفضشق]

 .أ55 ةيآ ءاسنلا ةروس (7717)

 . 49 ةيآ تلصف ةروس (78)
 ١4. ةيآ دوه ةروس (؟89)
 .6١ا ص ةنابالا (؟10)

 . 45 ةيآ هط ةروس (؟41)
 . 38 ةيآ نايقل ةروس (؟10)
 .8١ا ص ةنابالا رظنا (5149)
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 لالدتسا تابثإلا اذه للختي .عمللا هباتك يف هللا دوجول هتابثإ ءانثأ بهذملا
 ةفطنلا لوحت ناك اذإو ...) :لوقي ذإ «ةيلقعلا ةلالدلل نمضتملا عمسلاب

 لدي نأ ىلوأ ناك ةبوجعألا ف يف مظعأ |(ظعو امد مث |حل مث ةغضم مث ةقلع

 ىلاعت هللا لاق دقو لاح ىلإ لاح نم اهلقنو ةفطنلا عنص' عناص ىلع
 200:9( َنوقلاَحْلا ُنْحَن 1 هنوف منا .َنونُماَم متيءرفأ»

 هلل نأ ىلع ليلدلاو» :لاق ةايحلاو ةردقلاو م ةفصل هتابثإ ددص يفو

 هلَزنَأَل هركذ لج لاق دقو ءاملع ىلاعت هلل نأ ىلع ليلدلاك ةايحو ةردق ىلاعت
 ملعلا تبثف تبثف 4دهمّلعب َّ ضن الو نأ نم لمت اًمَوإ» :لاقو «هيلعب
 04 مهنم دش وه ْمهَقَلَخ ينْنآ كنآ َّنأ وري وأ ىلاعت لاقو هسفنل

 .©:9هسفنل ةوقلا تبثف
 ىلاعت هللا نإ متلق مل لئاق لاق نإ) :ىلاعت هلل مالكلا ةفصل اتبثم لاقو

 هللا نأل كلذ انلق :هل ليق قولحم ريغ ىلاعت هللا مالك ناو .ءاملكتم لزي مل
 , 2040ج نوكَيَف نك هَل َلوَقَن نأ ُهَنْدَرَأ اَذِإ يشل نوف ّنِإِد :لاق ىلاعت

 الدلو ةيلقعلا ةلالدلا لمعتسا بهذملا خيش نأ انل حضتي اذهبو

 الإ تبثت ال اهنأ نيمرحلا مامإ يعّدي يتلا ١ اياضقلا هذه تابثإ يف ةيعمسلا

 .تأيس اى القع
 مامإ هيف صخل يذلا صيخلتلا باتك يف ميسقتلا اندجو دقف ينالقابلا امأ

 مولعلا نم هيلإ لصوتي الام امأف) صيخلتلا يف ءاج «ينالقابلا ءارآ نيمرحلا
 تاوبنلاو ةينادحولا ةفرعم متنال ملع لك يهف ء.لوقعلا ةلدأب الإ ةيبسكلا

 .(..هب الإ

 ةيعرشلا ماكحألا ةلمج وهف «ءةيعمسلا ةلالدلا يف هكرد رصحني ام امأو

 .ه  ه/ ةعقاولا ةروس (؟145)

 .15 ص عمللا (؟1)
 16 ةيآ تلصف ةروس (5845)

 .م0 ص عمللا (؟49)
 .5 ةيآ لحنلا ةروس ةقشف)]

 #8 ص .عمللا (159)

 مك



 نم هريغ ىلإ رظحلاو ةحابإلاو بدنلاو بوجولاو نيسحتلاو حيبقتلا اهنم يتلا
 .(ةيعرشلا ماكحألا يراجم

 ال ملع لك وهف .ءىرخأ عمسلابو ةرات لقعلاب ملعي نأ حصي ام امأو
 كلذو ء.هب ةطاحإلا ىلع ةوبنلاو ديحوتلا فقوتي الو .فيلكتلا ماكحأب قلعتي

 دبعتلا ةحصب ملعلاو «نيبنذملل نارفغلا زاوجب ملعلاو ةيؤرلا زاوج كرد وحن

 ."*”(دهاوشلا نم كلذ ريغ ىلإ سايقلاو دحاولا ريخب لمعلاب
 لالدتسالا قرطل هنايبب نيمرحلا مامإ رثأت ىدم دعب ايف انل حضتي فوسو

 .هيلع نيقباسلا نيملكتملاب دئاقعلا ىلع

 لقعلا يف نيمرحلا مامإ دنع دئاقعلا ىلع لالدتسالا قرط راصحنا - ؟

 : ةزجعملاو لقنلاو

 عمسلاو لقعلا يف دئاقعلا تابثإ قرط راصحنا ىلإ نيمرحلا مامإ بهذي
 ىلع اهضعب ءانبو اهددعتل اعبت  هدنع مسقنت دئاقعلا نأ كلذ ؛ةزجعملاو

 .هلحو عمسلاب تبثيام ىلإو هدحو لقعلاب تبثي ام ىلإ  تابثإلا يف ضعب

 ىلاعت هللا مكقفو اوملعا) :لوقي كلذ يفو اعم لقعلاو عمسلاب تبثي ام ىلإو
 ءاعمس هكاردإ ريدقت غوسي الو القع كردي ام ىلإ :مسقنت دئاقعلا لوصأ نأ

 اعمس هكاردإ زوجيام ىلإو ءالقع هكاردإ ردقتي الو اعمس كردي ام ىلإو

 , (2*0(القعو

 كرادم نأ نيب ذإ .ةزجعملا وهو رخآ اكردم فاضأ ناهربلا باتك يفو

 :يناثلا .لوقعلا :اهدحأ يلكلا ميسقتلا يف ةثالث نيدلا يف مولعلا

 . عامجإلاو ةنسلا و باتكلا ةثالث يهو .تايعمسلا ةلدأ :ثلاثلا ,تازجعملا

 :يلكلا ميسقتلا يف ةثالث نيدلا يف مولعلا كرادم) :نيمرحلا مامإ لوقي

 0 .لوقعلا  اهدحأ

 ضحمتي ال اذهو .قدص مالك توبث ىلإ دشرملا وه :يناثلا كردملاو

 ١78. ص ١ ج صيخلتلا (560)
 .”ه8 ص .داشرإلا (؟١55)
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 . . .ارارمتساو اقارخنا تاداعلاب اهطابتراو تازجعملا هكلسم نإف هيف لقعلا
 ءاملعلا مسارم ىلع تلصف اذإ يهو ةضحملا تايعمسلا ةلدأ :ثلاثلا كردملاو
 .("*9عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ةثالث

 :دئاقعلا نم هب تبثي امو لقعلا - “

 ؟نيمرحلا مامإ دنع لقعلاب الإ كردت ال يتلا ةيديقعلا اياضقلا يه ايف
 ىلع اهب ناهيإلا بيترت يف مدقتت ةيدقع ةيضق لك نأ نيمرحلا مامإ ىري
 لقعلاب الإ كردت ال ءاقدص هنوكب هفاصتا بوجوو ء«ىلاعت هللا مالكب ناهيإلا
 ام لكف هللا مالك ىلإ دنتست تايعمسلا نأل كلذو ؛اعمس تبت الو

 فصتي ال ثيح - ةايحلاو ةردقلاو ملعلاو دوجولاك مالكلا توبث هتوبث قبسي
 ليحتسيو ءالقع الإ كردي ال الوأ تافصلا كلتب فصتي نم الإ مالكلاب
 مامإ لوقي كلذ ينو ءرودلا يف انعقول الإو ءعمسلا هكردم نوكي نأ
 ملعلا ىلع مدقتت نيدلا يف ةدعاق لكف القع الإ كردي الام امأف) :نيمرحلا
 مالك ىلإ دنتست تايعمسلا ذإ ءاقدص هنوكب هفاصتا بوجوو ىلاعت هللا مالكب
 نأ ليحتسيف ابوجو مالكلا توبث بيترتلا يف هتوبث قبسي امو «ىلاعت هللا
 .(عمسلا هكردم نوكي

 يرابلا دوجو نأ :لاثملا كلذ نايبو) :لاقف ناهربلا يف لاثمب كلذ حضوو

 ."69(عمس هتبثي ال اقدص امالك هل نأو هتايحو ىلاعتو هناحبس

 :دئاقعلا نم هب تبثي امو عمسلا - ؛

 ءيش لكف .هعوقو لقعلا زوجي ام عوقو وهف .هكاردإب عمسلا درفني ام امأو
 ةنجلاو ةرخآلا رابخأك .عمسلاب الإ هعوقو كاردإ نكمي ال هزاوجب لقعلا مكح

 رظحلاو باجيإلاو نيسحتلاو حيبقتلا اياضقو فيلكتلا ماكحأ ةلمجو رانلاو

 ١45. ص ١ ج ناهربلا (555)
 ."”ه28 ص داشرإلا (16)

 .١ما ص ١ ج ناهربلا (164)
 ةلزتعملاو ءالقع الإ تبثت ال ةايحلا ةفص نأ ىري وهف انه ةلزتعملا فلاخ نيمرحلا مامإ نأ ظحالن
 .86 ص رابجلادبع ىضاقلا نع هركذ قبس امك اعمسو القع هتابثإ نكمي ايح ىملاعت هنوك هنأ ىرت
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 . ةحابإلاو بدنلاو
 ام عوقوب ءاضقلا وهف ءاعمس الإ كردي الام امأو) نيمرحلا مامإ لوقي

 باغ اميف هتوبث زئاجلا توبثب مكحلا ررقتي نأ بجي الو هعوقو لقعلا يف زوجي
 اهاياضقو فيلكتلا ماكحأ ةلمج اندنع مسقلا اذهب لصتيو .عمسب الإ انع

 .©(ةحابإلاو بدنلاو رظحلاو باجيإلاو نيسحتلاو حيبقتلا نم

 :دئاقعلا نم اعم عمسلاو لقعلاب تبثي ام - ه

 اياضقلا يهف ءاهكاردإ يف اعم عمسلاو لقعلا كرتشي يتلا اياضقلا امأو

 ىلع مالكلا توبث فقوتي ال اضيأ يهو ءاهيلع لدتسي نأ لقعلل نكمي يتلا

 قلخلاب يرابلا درفت توبثو .ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر زاوج توبثك ءاهتوبث
 يذلا وهف ءاعمسو القع هكاردإ زوجي ام امأو) داشرإلا يف ءاج «.عارتخالاو

 هيلع امدقتم ىلاعت هللا مالكب ملعلا توبث روصتيو لوقعلا دهاوش هيلع لدت

 زاوج تابثإ مسقلا اذه ريظنو .«لقعلاو عمسلاب هكرد ىلإ لصوتي مسقلا اذهف
 امم ءامهاهاض امو عارتخالاو قلخلاب ىلاعت يرابلا دادبتسا تابثإو ةيؤرلا

 اهمتوبث قيرطف اهعوقوو ةيؤرلا نوك امأف .هانركذ يذلا طبضلا تحت جردني

 .(029(قحلا لوقلاو قدصلا دعولا

 زاوج يف هدعب رظنو قدص مالكب طاحأ نم امأف ...) ناهربلا يف ءاجو

 توبث دعب نفلا اذه نم عقي (ف .ةردقلا ماكحأو لاعفألا قلخ يفو ةيؤرلا
 .©"*7(هيف لقعلاو عمسلا كارتشا عنتمي ال تايعمسلا دنتسم

 يتلا اياضقلاو ءطقف عمسلاب كردت يتلا اياضقلا نيب قرف ال هنأ يل ودبيو

 .اعم لقعلاو عمسلاب كردت

 تابثإ يف لقعلا ةكراشم نم دبال .طقف .عمسلاب كردت يتلا اياضقلا ذإ

 عمسلاب نوكي عوقولا تابثإ مث عوقولا زاوج نيبي نأ لقعلا رود ذإ ءاهزاوج
 .هدحو

 ."ه8 ص داشرإلا (566)

 ."هو ص داشرإلا (555)
 ١١7. ص ١ ج ناهربلا (؟507)
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 طارصلا عوقو زاوج كاردإ لعجن نأ نيمرحلا مامإ ميسقت بسح عيطتسنف

 .اعم عمسلاو لقعلاب نازيملاو
 .رهاظ القع هزاوج ىلع ليلدلاف

 .عقي مل زجي مل ول ذإ .عوقولا ةلدأ يهف هزاوج ىلع يعمسلا ليلدلا امأ

 .زئاج هنأ ىلع لديف عقيس هنأ نآرقلا نيب دقو

 الإ كردي ال يذلا مسقلا نم اهعوقو لعجاف ةيؤرلا ةيضق يف اذكهو
 .اعمس

 .اعم عمسلاو لقعلاب كردي امم اهزاوجو
 لقعلاب كردت يتلاو .ظقف عمسلاب كردت يتلا ةديقعلا اياضق نأ رهظي اذهو

 ىنعم الف مث نمو ءاهكاردإ ةقيرط ثيح نم اههنيب قرفال ءاعم عمسلاو

 .هتاذب القتسم (سق قلخلاب ىلاعت يرابلا درفتو ةيؤرلا لعجل

 :دئاقعلا نم اهب تبثي امو ةزجعملا - 5

 عمسلاو لقعلاب كردي هنأ نيمرحلا مامإ ىري اب قلعتي اميف رمألا ناك ايأو

 قرط نم رخا اقيرط - ©*اقباس انركذ اك - فيضي هنإف دئاقعلا نم اعم
 ةلاسرلا ىوعد يف يبنلا قدص تابثإل قيرطك ةزجعملا وهو دئاقعلا تابثإ

 .هللا نع هغلبي ام لك يفو
 تبثي ام ىلإ اهتابثإ قرط بسح دئاقعلل نيمرحلا مامإ ميسقت ىلع انلو

 ىلع انل .ءاعم اهب تبثي ام ىلإو هدحو لقنلاب تبثي ام ىلإو هدحو لقعلاب
 : تاظوحلملا ضعب ميسقتلا اذه

 ريغ ىوعد القع الإ تبثيال ىلاعت هدوجو نأ نيمرحلا مامإ ىوعد : الوأ

 ىوس رخآ قرطب لصحت هللا ةفرعم نأ نوري فلسلا ءالعف ةحيحص

 .ةرطفلاو ةرورضلا قيرط قرطلا كلت نمف «يلقعلا رظنلا
 يرورضو يرطف يمملإلا ملعلا لصأ نإ) :مالسإلا خيش لوقي

 نإ انلوقك يضايرلا ملعلا أدبم نم سوفنلا يف اخوسر دشأ هنإو

 .4279 ص رظنا (؟58)



 ال مسجلا نإ انلوقك يعيبطلا ملعلا أدبمو «نينثالا فصن دحاولا
 ."*0(نيناكم يف نوكي

 ءاش نإ ةزجعملا باب يف ركذنسو «ةزجعملا قيرط قرطلا كلت نمو

 ىلع اهتلالد رضتقت الو هتافصو يرابلا ةفرعمل قيرط ةزجعملا نأ هللا

 . يبنلا قدص تابثإ

 ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا نم ىلاعت هللا تافص نأ نيمرحلا مامإ ىوعد : ايناث

 اقرط اهل نإ ذإ ,كلذك ةحيحص ريغ ىوعد القع الإ تبثت ال ةايحلاو
 .ةزجعملاو ةرطفلا اهنمو يلقعلا قيرطلا ىوس اهتابثإل ىرخأ

 درجم هنأ ىلع دئاقعلا ىلع هب مهلالدتسا يف نارقلا ىلإ نيملكتملا ةرظن : اثلاث

 لئالدلا ىلإ نوتفتلي ال مهلعج ء.دئاقعلا كلت ريرقتل يعمس صن
 الف هتافصو ىلاعت هدوجو تابثإل نآرقلا يف تءاج يتلا ةيلقعلا
 تابثإ ىلع ةيلقعلا ةلدألا نم هيف ام ةديقعلل مهتسارد يف نوركذي
 .©">نآرقلا نأش يف مهنم ريصقت اذهو .ةيبوبرلا

 اعباتم ناك اهتابثإ قرط بسح دئاقعلل هميسقت يف نيمرحلا مامإ نإ : اعبار
 «تافصلا تبثي يذلا يرعشألا نسحلا يبأ جبل افلاخمو ةلزتعملل

 قبس امك ةيعمس قرطب ءالقع الإ نيمرحلا مامإ دنع تبثت ال يتلا
 ةقفاوم» هباتك يف ةفلاخملا هذه مالسإلا خيش لجس دقلو .هنايب

 :لاقف «لوقعملا حيرصل لوقنملا حيحص

 اذهو ىرخأ لقعلابو ةرات عرشلاب تافصلا تبثي يرعشألا ...)

 دريو 2«شرعلا ىلع ءاوتسالا تبثيو ةلزتعملا هيفنت ام هوحنو ولعلا تبثي
 عابتأ فالخب .شرعلاب صتخيال ام هوحنو ءاليتسالاب هلوأت نم ىلع
 الإ تافصلا اوتبثي ملف ةلزتعملا ةقيرط اوكلس مهنإف داشرإلا بحاص

 لقعلاب نوجتحي مهنإ نولوقي هباحصأ ةمئأو يرعشألا ناكو .لقعلاب

 .560© ص ا '* ج يواتفلا عومجم (169)
 ١69 - ١5١. ص ١9 ج يواتفلا عومجم رظنا (؟١)

 ١ف



 نيدلا لوصأ يف هيلع دمتعي يذلا وه عرشلاف عمسلاب هتوبث فرع امل

 .نواعم هل دضاع لقعلاو

 :نولوقيف مهوحنو ةلزتعملا نم مالكلا لهأ هكلسام نوكلسي ءالؤه راصف

 يف دمتعي |نإو فصوي الامو هب هللا فصو ايف هيلع دمتعي ال عرشلا نإ
 .هيف اوفقي نأ امإو هوفني نأ امإ هتبثي ملام مث مهلقع ىلع مهدنع كلذ

 ضارعإب نيتفئاطلا يف ةفسالفلا تعمطو ةلزتعملا مهيف عمط انه نمو

 نوضراعي ءالؤه لعجو .هتهج نم ىدهملا بلطو لوسرلا هب ءاج امع مهولق
 ةمئأو يرعشألا نكي ملو «ةفسالفلاو ةلزتعملا لعفك عرشلاو لقعلا نيب

 قيدصت بوجو يف ةنسلا لهأ رئاسل نيقفاوم اوناك لب اذه ىلع هباحصأ
 عجري ال هنإ نولوقي اونوكي ملو .هضراعي ايف حدقلاو ءاقلطم عرشلا هب ءاجام

 لب «نيقيلا ديفت ال ةيعمسلا ةلدألا نولوقي الو .تافصلا يف عمسلا ىلإ

 . مهعابتأ نم ةفسلفلاو لازتعالا ىلإ اولام نيذلا نورخأتملا هثدحأ امم اذه لك

 .ةنسلاو باتكلا ةلالد نودري (هعابتأو داشرإلا بحاص» ءالؤه) :لاق مث

 هب جتحي نأ زوجي ام هلوق سيلف لوسرلا دارم انملع نإو انأب نوحرصي ةرات
 لئاسم ىلع فوقوملا هقدص توبث دعب لدي امنإ هلوق نأل تافصلا لئاسم يف
 ىلإ تالاتحالا قرطتل هدارم ملعنال انأل لدي مل امنإ نولوقي ةراتو .تافصلا

 .رابخألا يف نونعطي ةراتو «ةيعمسلا ةلدألا

 :ةعدتبملا نم مهوحنو ةيمهجلا اهيف اوقفاو يتلا ثالثلا قرطلا هذهف

 مهل نيعباتلاو ةباحصلا ةمرحو مهدنع لوسرلاو باتكلا ةمرح اهب اوطقسأ
 , 0592(. . . ناسحإب

 نيب دئاقعلل نيمرحلا مامإ ميسقت نع اهانمدق يتلا تاظوحلملا هذه عمو

 نيمرحلا مامإ نأ لصفلا اذه لالخ انمدق ام انل نيبت دقف لقنلاو لقعلا

 نايبو اهفيرعتب ميهافملا ديدحت :نيكلسم دحأ دئاقعلا ةسارد يف كلسي

 ةنسلاو باتكلا  ةئثالثلا هماسقأب لقنلاو لقعلاب اهيلع لالدتسالاو اهتقيقح

 .5١3؟١ ص ١ ج لوقعملا حيرصل لوقنملا حيحص ةقفاوم (501)

 ه7



 . ةزجعملابو - عامجإلاو
 حرش ثيح لقتسم بايب تاعوضوملا هذه نم عوضوم لك صخنس اذحلو

 لالدتسالا يفو ةديقعلا ميهافم ديدحت يف نيمرح لا مامإ جنم باوبألا كلت يف

 .ةزجعملا قيرط نع وأ القنو القع اهيلع
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 لوألا بابلا

 هجهنم

 ةيدقعلا تاحلطصملا ديدحت يف

 يف همادختسا يف نيمرحلا مامإ جبنمو دحلا ٠ لوألا لصفلا
 .ةديقعلا ةسارد

 ميهافملا ديدحت ْق نيمرحلا مامإ جينم دقن : يناثلا لعحفلا
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 لوألا لحفلا

 ةديقعلا ةسارد يف همادختسا يف نيمرحلا مامإ جهنمو دحلا

 :ةديقعلا ةسارد يف نيقيرط نيمرحلا مامإل نأ قباسلا لصفلا يف انمدق
 نمضتت يتلا كلت .ةيدقعلا اياضقلا اهنم نوكتت يتلا تاحلطصملا ديدحت اهوأ
 دئاقعلا تابثإ ىلع ةلدألا اهنم نوكتت يتلا وأ ءاهيفن وأ ةديقع توبثب مكحلا

 .ةلطابلا دئاقعلا ىفنو ةحيحصلا

 لالدتسالا وأ ةيلقنلا وأ ةيلقعلا ةلدألاب دئاقعلا ىلع لالدتسالا امهيناثو

 .ةزجعملاب اهيلع
 يف نيمرحلا مامإ جهنم ةيلاتلا باوبألا يف ةساردلاب لوانتنس انك اذإو

 بابلا اذه يف لوانتنس اننإف .ةزجعملاو لقنلاو لقعلاب دئاقعلا ىلع لالدتسالا
 .ةيدقعلا اياضقلا اهنم نوكتت يتلا تاحلطصملا ديدحت يف هجهنم نايب

 نيملكتملاو ةقطانملا نيب دحلا أ

 :دحلا موهفم -

 .©0(ءيبشلا ةيهام ىلع لادلا لوقلا وه) ةقطانملا دنع ماتلا دحلا
 يف فرعملاو دحلا نأ ملعا) يناهكافلا لوقي (ىك وهف نييلوصألا دنع امأ

 نع ءيشلا زيمي ام وهو .ىمسمل نامسا نييلوصألاو ءاهقفلاو ةاحنلا فرع
 ءىثلا دح) نأ  يشكرزلا مهنع ركذيف نيملكتملا دنع امأ ,209(هادع ام عيمج

 , 2©(ركذلاب دوصقملا فصولا قحتس ا هلجأل يذلا هانعم

 .ال" ص «ةيريصنلا رئاصبلاو 245 ص .لئاسر ثالث يف دودحلا رظناو 07795 ص ملعلا رايعم )١١(

 84 ص ايلا ثالث ف دودحلا )ع,

 دلاة 



 . 9 (عناملا عماجلا لوقلا) وه دحلل مهدنع روهشملا فيرعتلاو

 :بيكرتلاو ةطاسبلا نيب دحلا  ؟

 (ى دحلا موهفم نايب يف نييلوصألاو نيملكتملا عم ةقطانملا فلتخي اكو
 . هبيكرت مدعو هتطاسب ةرورضب لوقلا يف كلذك مهعم نوفلتخمي مهنإف ءانمدق

 ءدحلا نم دوصقملا ضرغلا يف مهفالتخا ىلإ كلذ يف مهفالخ عجريو
 نايب هنم ضرغلا نأ  مهدنع دحلا ىنعم هيلع لدي اك نوري ةقطانملاف

 نوري مث نمو «ةيتاذلا هتافص ركذب الإ اذه يتأتي الو .هتيهامو ءيشلا ةقيقح

 ناسنإلا دحف .نيبيرقلا "لصفلاو سنجلا نم ىقيقحلا دحلا بكرت ةرورض

 لصفو سنج نم بكرم ناسنإلل فيرعتلا اذهف .(قطان ناويح) الثم
 .نيبيرق

 الالخإ كلذ ناكل اديعب ناك ولف ابيرق سنجلا نوكي نأ مهدنع دبالو

 ادح ربتعا ال قطان مسج ناسنإلا دح يف ليق ولف .يقيقحلا دحلا ةعانصب

 بارشلا نع لهذو (ركسم عئام) رمخلا فيرعت يف ليق ول كلذكو ءايقيقح

 . ىقيقحلا دحلا ةعانصب الالخإ كلذ دعل

 دودحملا زييمت وه .مهدنع دحلا نما ضرغلاف نوملكتملاو نويلوصألا امأ

 ةقطانملا هطرتشي ام دحلا يف نوطرتشي مهدجت ال اذلو .هصخي فصوب هريغ نم

 هنأب ناسنإلا فرع ولف .نيبيرقلا لصفلاو سنجلا نم هبيكرت ةرورض نم
 .احيحص ادح ريتعال هريغ نيبو هنيب زبيمتلا فيرعتلا اذهب لصحو (قطانلا)

 ةهجو احجرم  لوقي كلذ يفو ملعلا رايعم يف يلازغلا هررقي ام اذهو
 روصت دحلا نم نوبلطي انإ ةقطانملا مهب ينعيو نوصلخملاو) : ةقطانملا رظن

 لصح امهم نكلو «زييمتلا درجم ال مهسوفن يف هتقيقح لثمتو ءيشلا هنك
 06 . مسرلاب عنتقي نتقي درجملا زييمتلا بلطي نمو «ءزييمتلا هعبت هلاكب روصتلا

 . يح اك عونلاب نيفلتخ نير لع لوقملا له :سنجلا (0)
 باوج يف عقتو دحاو سنج تحت ةلخادلا ىترخألا ٌاونألا ةيقب نم ام اعون زي ةيتاذ ةفص : لصفلا
 . هتاذ 5 وه ءيش يأ

 .؟4"57 ص. ءملعلا رايعم ()
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 انلقف ملعلا دح نعو .راقعلا انلقف رمخلا دح نع انلئس اذإ) :اضيأ لاقو

 اراركت ناك لب ادح نكي مل .ةلقنلا وه انلقف ةكرحلا دح نعو «.ةفرعملا وه

 نحنو .تاقالطإلا يف جرح الف ادح هيمسي نأ بحأ نمو «ةفدارتملا ءايشألل

 هلوصف عيمجل ةقباطم دودحملل ةيزاوم ةروص سفنلا يف لصحيام دحلاب يعن

 ضرعلاب هريغ نم لصفني دق ءيشلا نأل ةيتاذلا لوصفلا انيعار امنإو «ةيتاذلا
 ال مزالب لصفني دقو .دوسألا نع رمحألا بوثلا لاصفنا هتاذ موقي ال يذلا
 لاصفنا تاذلاب لصفني دقو . . . جلثلا نع داوسلاب راقلا لاصفنا قرافي

 . . .فيسلا نع بوثلا

 ماوق اهب يتلا رومألا بلطي امنإف هدح ابلاط بوثلا ةيهام نع لأسي نمو

 .ضرعلاو لوطلاو نوللا نم ةيبوثلا موقنال اننأل هتيبوث

 ."”لاؤسلاب لحمل بوثلا تاذ موقيال اب هباوجف
 تحت لخدي الام نأو لصفلاو سنجلا نم بكرم دحلا نأ تفرع دقف

 مسر ضرعم يف ركذي ام لثم .هل دح ال ام لصفب هنع لصفني ىتح سنج
 نوكيف اهيلع انحلطصا يتلا ةيمستلل فلاخم ادح هتيمستف ءمسا حرش وأ

 .«©هانركذ امل هل اكرتشم دحلا

 انمدق ([ى ةقيقحلا نايب وه دحلا نم ضرغلا نأ نوري ةقطانملا ناك اذإو

 نيملكتملا نإف «نيبيرقلا لصفلاو سنجلا نم هبيكرت ةرورض ىلإ اوبهذ مث نمو
 نم اوعنمو هتطاسبب اولاق دقف مث نمو زييمتلا وه دحلا نم ضرغلا نأ نوري

 :لوقي ذإ مالسإلا خيش مهنع هيكحي ام اذهو .لصفو سنج نم هبيكرت
 هريغو دودحملا نيب زييمتلا هتدئاف دحلا نأ نوملعي راظنلا نم نوققحملا)

 لهأ اذه ىعَّدي انإو .هتقيقح فيرعتو دودحملا ريوصت هتدئاف سيل مسالاك
 .©©(. . .وطسرأ عابتأ ينانويلا قطنملا

 ةلزتعملا فئاوطلا عيمج نم راظنلا فئاوط رئاس امأ ...) :اضيأ لوقيو

 .هاتبثأ ام باوصلاو .(لاؤسلاب لحم بوثلا تاذ موقي اب) لصألا يف (/)
 .؟١4 7 "4 ص .ملعلا رايعم (8)
 ١4. ص .نييقطنملا ىلع درلا (84)
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 عابتأ نم نأشلا اذه يف فنص نمم مهريغو ةعيشلاو ةيماركلاو ةيرعشألاو
 هريغو دودحملا نيب زييمتلا دودحلا ديفت انإ مهدنعف مهريغو ةعبرألا ةمئألا

 نأ نوزوجي الو هريغ نم دودحملا زيمي اب الإ دحلا نوغوسي ال مهرثكأ لب
 «اماع اضرع» وأ «حاسنجو يمس ءاوس «هريغو دودحملا معي ام دحلا يف ركذي

 ىمسي ام نيب مهدنع قرف الو (اشكعو ادرط) دودحملا مزالي اب نودحي امنإو

 روهشم اذهو ءهريغ نم دودحملا هب زيمتي امم كلذ وحنو (ةصاخ)و الصف

 لهأ نم نيملكتملا بتك نم اهفصو لوطي عضاوم يف رظنلا لهأ بتك يف
 يبأو قاحسإ يبأو ركب يبأ يضاقلاو يرعشألا نسحلا يبأك مهريغو تابثإلا

 يبأو .ينيوجلا يلاعملا يبأو .ليقع نباو .ىلعي يبأ يضاقلاو .كروف نب ركب
 20(. . .يفنحلا يفسنلا نوميم

 : يطسرألا دحلل نيملكتملا ضفر ببس - *

 ببسلا نأ يلازغلا ىري ؟يطسرألا دحلا نوملكتملا لبقي مل اذامل لءاستنو

 رايعملا نم سداسلا لصفلا يف ررق ذإ .يطسرألا دحلا ةبوعص كلذ يف
 رومألا رثكأ يه رومأ ةعبرأ ركذو «ةيرشبلا ةوقلا ىلع يطسرألا دحلا ةبوعص

 عماجلا لوقلا وه» :اولاقف زيمملاب نوملكتملا ىفتكا كلذ رسع امل كلذلو ...)

 لاقيف صاوخلا ركذب ءافتكالا هيلع مزليف زييمتلا الإ هيف اوطرتشي ملو «عناملا
 حابنلا هنإ بلكلا يفو كاحضلا هنإ ناسنالا ينو لاهصلا هنإ سرفلا دح يف

 .020(. . .دودحملا تاذل فيرعتلا ضرغ نع دعبلا ةياغ كلذو

 تعفد يتلا ةلعلا يهام) :لوقي ذإ ءاهنولبقي ال يتلا ةيقيزيفاتيملا ثحابملا نم

 .يسيلاططسرألا قطنملا لوبق مدع ىلإ نيملكتملا

 اولبقي مل نيملكتملا نأ وه اذه يف ةلعلا نأ ةطاسبب جتنتسأ نأ يننكمي

 )٠١( ص .هسفن قباسلا عجرملا ©١٠6.

 )١١( ص «.ملعلا رايعم 56١.

 ٠٠١١ا-ه



 متحملا نم ناكف  نارقلا اقيزيفاتيمل ةفلاخم اهرهوج يف يهو  وطسرأ اقيزيفاتيم
 نأ ةصاخبو اقيزيفاتيملا هذه هيلع تدنتسا يذلا ثحبلا جاهنم اولبقي الأ

 قطنم ةينيقيو اهب ةطبترمو هاقيزيفاتيم قئاقحب ةلصتم وطسرأ قطنم قئاقح

 .©9(هاقيزيفاتيم ةينيقيب ةطبترم وطسرأ
 دحلا صئاصخ نم نيتيصاخلا نيتاه راصنلا .دو .دامع .د نم لك ررقيو

 نيب زييمتلا ةبوعصو ةيطسرألا اقيزيفاتيملا ساسأ ىلع همايق يهو يطسرألا

 يطسرألا دحلا نأ هيف كش ال امم نالوقي ثيح ةيضرعلاو ةيتاذلا صئاصخلا

 نيب ةكرتشملا تايتاذلا برقأ داريإ نأل كلذ يقيزيفاتيم ساسأ ىلع موقي

 يتاذلا ةفرعم ةرورضلاب يضتقي ايناث يتاذلا زيمملا داريإ مث الوأ هريغو فرعملا

 مات ملع ىلع نوكي نأ فرعملا ىلع متحي يذلا رمألا اهنيب قرفلاو يضرعلاو

 ثيح نم اهتعيبطو صوصخلاو مومعلا ثيح نم اهتجردو تايلكلا ةلسلسب

 نأ امإو فرعملا نم ابيرق نوكي نأ اّمِإ يتاذلا نأ امك ءةيضرعلاو ةيتاذلا

 ثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو ةبترمب نوكي نأ امإ دعبلا اذهو ءهنع اديعب نوكي

 يتاذلا نيب زييمتلاو اقرافم نوكي نأ امإو امزال نوكي نأ امإ يضرعلا نأ اك

 نم اذه لكو ةقطانملا نم ريثك ررق |ك هكرد بعصي امث مزاللا يضرعلاو

 . 29 (ةيقيزيفاتيملا ثحابملا
 تارابتعالا ىلع ءانب هدحو دحلل نكت مل نيملكتملا ةضراعم نأ عقاولاو

 تارابتغالا هذهل ةماع ةفصب يطسرألا قطنملل مهتضراعم تناك (مناو ةقباسلا

 دحلا ثحابم هنمو اهريغو

 نيمرحلا مامإ دنع دحلا ب

 :هموهفم ١

 ىنعمبو عطقلا ىنعمبو عنملا ىنعمب قلطي ةغل دحلا نأ نيمرحلا مامإ ىري

 .87/ ص .ثحبلا جهانم (9١؟)

 .757 ص .راصن .دو رابع .د قيقحت .نييقطنملا ىلع درلا )١19(
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 .ةياهنلاو ةياغلا

 ,رادلا ةلمج نم هيلإ ىهتني ام رخآو ءاهئازجأ رخآل رادلا دح :لاقيف .عنملا

 اهنأل اهعطقم اضيأ كلذو اهنم سيل اهيف اهوخد نم عنمت اهئازجأ رخآب اهنأل
 .©"9(اهاوس امع عطقنت اهئازجأ ىهتنمب

 ةياغلا نع ْىئبني  ةغللا يف دحلا نأل ...) :اضيأ لاقو

 , 09( . . . ةيابنلاو

 ىلإ دحلل عاجرإ هنأل فيرعتلا اذه ضفر هنكل .ىنعملاب طيحملا زيجولا

 عجرن الو) :نيمرحلا مامإ لوقي .ىنعملاو ةقيقحلا وه هرظن يف دحلاو «ةرابعلا
 مسا يف اوعجرام مهنإف ةيردقلا ةلزتعملا هيلإ تبهذ ام ىلع تارابعلا ىلإ دحلاب
 :لوقي نم لوق انفيز اذهلو تاغللاو تارابعلا ىلإ الإ ةقيقح الو ةفص الو

 .22(ىنعملاب طيحملا زيجولا ظفللا وه

 ضفري هارن :هانركذ يذلا ببسلل ةلزتعملا فيرعت نيمرحلا مامإ ضفر اكو
 اذهل هضفر ببسو «عناملا عماجلا وه دحلا نأ» وهو اروهشم دحلل افيرعت

 عناملاو عمجلا لعفي يذلا وه عماجلا ذإ ,كرتشملا زاجملاب فيرعت هنأ فيرعتلا

 .؟عناملا عماجلا وه دحلا :لئاقلا لوق متفيز ملو :ليق نإف) :نيمرحلا
 عمجلل لعافلا وه :عماجلا نإف  كرتشملا زاجملاب ديدحت هنأل :ليق

 للعلاو تافصلل سيلو زجعلا وهو  عنملل لعافلا وه : عناملاو - عامتجالاو
 . 29(زجعلاو عمجلا لعف لعف

 لب اقلطم زاجملاب فيرعتلا ضفري نيمرحلا مامإ نأ كلذ ئنعم سيلو

 .اروهشم زاجملا ناك اذإ هيضتري

 ,لدجلا يف ةيفاكلا (15)
 ,لدخلا يف ةيفاكلا )١5(

 .لدجلا يف ةيفاكلا (17)

 و

 ١
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 ؟؟؟5 1 .لدجلا يف ةيفاكلا )١7(
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 فالخ عضوم زاجملاب فيرعتلا نأ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا ركذ دقف
 لماشلا يف ىري نيمرحلا مامإ نأ ىكح مث .هزاوج حجرو  حرتقملا نع القن

 يف اوفلتخا) :يشكرزلا لوقي :اروهشم ناك اذإ زاجملاب فيرعتلا زاوج
 فصولاب نوكي امنإ دحلا نأل ,نورخآ هعنمو موق هزاجأف زاجملاب ديدحتلا
 حرتقملا لاقو .نيبتلا ضرغلا نأل هزاوج حيحصلاو «مزال ريغ زاجملاو مزاللا
 اقلطم عنملاب ليقف دودحلا يف لمعتسي له زاجملاو ةراعتسالا ظافلأ يف اوفلتخا)

 لصفو «ةلمجلا ىلع لخدت اهنأل معن ليقو ءعماسلا دنع سبللا نم هيف امل

 لمعتسا اروهشم ناك نإف كلذك سيلام نيبو روهشملا لمعتسملا نيب نورخآ

 .08(. . .لماشلا يف نيمرحلا مامإ يأر وهو

 هموهفم وه |ىف دحلل ةقباسلا تافيرعتلا ضفري نيمرحلا مامإ ناك اذإو

 . ؟هدلع

 فصوب دودحملا صاصتخا وه نيمرحلا مامإ دنع يضرملا فيرعتلا نإ
 دحلا ىنعم نايب يف تارابعلا حصأو) :نيمرحلا مامإ لوقي .هل صلخي

 .(هل صلخي فصوب دودحملا صاصتخا :انهه وه ةقيقحلاو

 عجري دحلا) نأب فيرعتلا اذهل هحيحصت ببس نيمرحلا مامإ نيب دقلو
 .2092(تايعرشلا نم ريثك يفو تايلقعلا يف ةيتاذلا هتفصو دودحملا نيع ىلإ هب

 :هتطاسيو هنم ضرغلا - ؟

 زييمت وه دحلا نم دوصقملا ضرغلا نأ يف نيملكتملا نيمرحلا مامإ عباتيو
 يراصنألا مساقلاوبأ هنع هلقني ام وهو .هصخم فصوب هادع امنع دودحملا

 يف ديدحتلا نم دصقلا :نيمرحلا مامإ لاق) :لوقي ثيح داشرإلا حراش

 هنيب لصفلا اهب عقي يتلا هتقيقحو ءيشلا ةصاخل ضرعتلا نيملكتملا حالطصا

 .2”(هريغ نيبو

 ."4 ص .يئثكرزلل طيحملا رحبلا (18)
 .لماشلا نم ققحملا ءزجلا يف هيلع فقأ ملو حرتقملا نع يشكرزلا هلقن ام اذه تلق

 .؟ ص .لدجلا يف ةيفاكلا (19)

 ١5١. ص «.نييقطتملا ىلع درلا )0١(

١" 



 دحلا ةطاسبب لوقلا نم أدبملا اذه ىلع بترتي ايف كلذك مهعباتي مث نمو
 مساقلا يبأ نع القان مالسإلا خيش لوقي ءايقطنم ابيكرت هبيكرت مدعو

 نيفصو نم دحلا بيكرت زوجي له لئاق لاق نإف :يلاعملاوبأ لاق) : يراصنألا

 ءدحب سيل بكرملا نأ ىلإ مهنم ريثك بهذف نوملكتملا فلتخا انلق ؟ال مأ

 عنمب دارملا سيلو «بيكرتلا يف حدقيو كلذ ىلإ ليمي نسحلاوبأ انخيشو

 . . . . .ةدحاو ةرابعب هنع لأسي ام دح يف يتأي نأ لوؤسملا فيلكت بيكرتلا

 هيلع قفتملاف هيف فلتخم هنمو قافتالاب لطاب هنمف ميسقت هيف بيكرتلا مث
 دوصقم يف وغل رخآلا ركذو امهدحأب لالقتسالا عقي نيينعم داحلا ركذي نأ وه

 .("2(هطرشو دحلا

 دحلا بيكرت وه هنالطب ىلع قفتملا بيكرتلا اذبم دوصقملا نأ كش الو

 . لصفلاو سنجلا نم يطسرألا

 دحلا يف لالقتسالا عقي نيبيرق لصفو سنج نم نوكملا يطسرألا دحلاف

 .بيرقلا لصفلا نم هيف اب
 هنأل وغل (قطان ناويح) هنأب .ناسنإلا مهفيرعت يف الثم ناويحلا ركذف

 .هادع امع ناسنإلا زييمت اهب ققحتي ةيقطانلا نأل قطانب يفتكي

 ىلإ دحلا يف بيكرتلا نم عونلا اذه نالطبب لوقلا دنسي نيمرحلا مامإو
 دوجولا يف نيمزالتم نيينعم نم بيكرتلا ناك اذإ امأو .قيقحتلا لهأ

 بيكرتلا يف اذه ريتعي الو اعم اهب ديدحتلا زوجيف  الثم قطانلاو كحاضلاك

 .دودحلا يف روظحملا

 دحلا بيكرت عنتمي امنإ :اولاق قيقحتلا لهأ نإ ) :نيمرحلا مامإ لوقي
 دحلا ىوطنا اذإ امأف .يناثلا نود امهدحأ توبث لوقعملا يف ررقتي نيفصو نم

 عنم الف يناثلا نود امهدحأ توبث لقعي ال نيمزالتم نيينعل ضرعتلا ىلع

 ."9(هجولا اذه ىلع ديدحتلا يف

 دح يف ةلزتعملا لوقي (كف) نيمرحلا مامإ دنع هيف فلتخملا بيكرتلا امأ

 ١7. ص .نييقطنملا ىلع درلا (؟١)

 1١"5. ص ,لماشلا ةقفف]

-٠١4- 



 اذه نوري الو دحلا اذه نوححصي مهف ءانولتم وأ انول نوكي ام :«يئرملا»

 ضرعتلا عم دودحملا رصح دحلا نم دوصقملا نأل :اولاق احداق بيكرتلا

 الو ةيئرم ناولألا نأ ىلعو ىري زيحتملا نأ ىلع ةلالدلا تماق اذإف .ةقيقحلل

 ,ةدودحم اهل ةعماجلا فاصوألا ذإ ةدحاو ةقيقح يف رهاوجلاو ناولألا عمتجت

 هنم مزلي ذإ ثدحملا وأ دوجوملاب يئرملا ديدحت لطبو .ثودحلاو دوجولا اهنم

 رهاوجلا نيب عمجلا نكمي مل اذإف ءاهوحنو مولعلاو حئاورلاو موعطلا ةيؤر
 ركذ الإ هجو الف ةضقتنم ريغ ةيؤرلا مكح يف اهل ةعماج ةفص يف ناولألاو
 ."9(اهتقيقحب ناولألا ركذو اهتيصاخب رهاوجلا

 . ةلزتعملا يأر وه قبس ام

 لثم نم عانتمالا ىلع نيملكتملا مظعمو) لوقي (ىكف نيملكتملا مظعم امأو
 يغبنيف «نايفانتم ناكح ةئيه نوللا نوكو زيمتملا اولاقو .دودحلا يف كلذ

 ."9(ايثرم يئرملا نوك وهو هيف نيابت ال مكح - |يابت عم امل تبثيال نأ
 ءاملع كلذ يف ءاوس - نييلوصألا عباتي نيمرحلا مامإ نأ مدقت امم حضتي

 درجم هنم ضرغلا نأو دحلا موهفم يف هقفلا لوصأ ءالع وأ نيدلا لوصأ

 افالخ لصفلاو سنجلا نم هبيكرت نالطبو هتطاسبب لوقلا ينو دودحملا زييمت

 اليوط فقوملا اذه ىلع رمتسي مل هنأ ودبي نكل .نويقطنملا هيلإ بهذي ال
 ضرغلاو دحلا يف نييقطنملا يأر ىلإ هليم ناهربلا يف همالك نم ودبي ثيح

 .قطنملا هيضتقي امك دحلا ةعانصب ءافولا ةبوعص ىري ناك نإو «هبيكرتو هنم

 ىلع مولعملا ةفرعم) :هنأب ملعلل يضاقلا فيرعت ىلع هقيلعت كلذب دهشي
 صضرغلا نإف اديدس ىضاقلا هلاقام ىرأ تسلو) :لوقي ثيح «.(هب وهام

 يتاذلا هزيمت هبو هدح نع لوؤسملا مايق اهب يتلا ةقيقحلاب راعشإلا دحلا نم
 ,(02©(.. .هادع امنع

 مولعم لمح هنأب سايقلل يضاقلا فيرعت ىلع هقيلعت اضيأ كلذب دهشي امك

 ١68. ص نييقطنملا ىلع درلا (79)

 ١86. ص نييقطنملا ىلع درلا (54)

 كلو ص اءا جا .ناهريلا (55)
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 تابثإ نم اههنيب عمجي رمأب اهنع هيفن وأ امل مكح تابثإ يف مولعم ىلع
 ."9(|هيفن وأ ةفص وأ .مكح

 انفصنأ اذإ انإ) :هلوقب سايقلل فيرعتلا اذه ىلع قلعي نيمرحلا مامإف
 يف عمطلا فيكو ديدش دودحلا طئارشب ءافولا نإف ادح يضاقلا هلاقام رن مل

 ؟عماجلاو مكحلاو تابثإلاو يفنلا نم بكرتي ام دح
 سنج ةقيقح تحت الو عون ةيصاخ تحت ةعومجم ءايشألا هذه تسيلف

 ميساقتلاف الإو .بولطملا ىنعمب رظانلا سنؤي مسر ىصقألا بلطملا انإو
 كلذ نع لوؤسملا قحو .. .دحلا ةعانص بناجب همالك يضاقلا اهنمض يتلا

 ."مهانركذ ام نكمملا نأو نكمم ريغ دحلا نأ ةحضاولاب نيبي نأ
 وه دحلا نم ضرغلا نأ ىلع صنلا نمضتت نيمرحلا مامإل لاوقألا هذهو

 لاععتسا ركذ نمضتت اك هدح نع لوؤسملا مايق اهب يتلا ةقيقحلاب راعشإلا
 وعدي يذلا رمألا دودحلا طئارشب ءافولا ةبوعصو دودحلا يف عونلاو سنجلا

 نيمرحلا مامإ دنع اهارجم يرجي امو لاوقألا هذه لعلو .مسرلاب ءافتكالا ىلإ
 دحلا نيمرحلا مامإ لبقي 0 كلذلو) :لوقي راشنلا .د تلعج يتلا يه

 جرخأو هاجتالا اذه فلاخ يذلا ديحولا نيمدقتملا نيب نم وهو يلوصألا
 .©9(ىبسيلاططسرألا قطنملا ةقيرط ىلع هدودح

 ىرن ىتلا ةليلقلا تاملكلا نإف هيلإ بهذ ايف راشنلا .د فلاخأ ينأ ريغ

 لثم ءاطعإل يفكت ال اهيلإ هليم وأ ةيقطنملا دودحلاب نيمرحلا مامإ ةفرعم اهيف
 ,ماقملا اذه يف يلازغلا مامإلاو نيمرحلا مامإ نيب عساش قرفو .مكحلا اذه

 دحلل دييأتو حرش نم ييللازغلا هب ماق امو نيمرحلا مامإ تاملك نيب ناتشف

 نإ مث .يطسرألا قطنملا ءازجأ ةيقبو لب .هدودح يف هل لامعتساو يقطنملا

 هدودح جرخأ نيمرحلا مامإ نأ نم هيعدي ام ىلع اليلد مدقي مل راشنلا .د

 لبقي مل نيمرحلا مامإ نإ لاقي نأ نيب قرفو .يطسرألا قطنملا ةقيرط ىلع

 .718 ص .* ج ,ناهربلا ك١

 .ل448 ص 205 جا «ءناهربلا (7177)

 .و# ص .ثحبلا جمانم (18)

 ك١



 تافيرعت ضعب دقن نم عقاولاب نيمرحلا مامإ هلعف ام نيبو يلوصألا دحلا
 . نييلوصألا

 : هساكعناو هدارطا د *

 سكعلاب اطورشم نوكي نأ دحلا مكح نمو) لدجلا يف ةيفاكلا يف ءاج

 .دوجوملا هنإ :ءيشلا دح يف لوقن هنأ وهو ايلقع وأ ناك ايعرش ةلاحم ال

 ."9(ءيش دوجوم لكو لوقت نأ هسكعو .دوجوم ءيش لك لوقت نأ هدرطف
 درطلا طارتشا 5 نيققحملل هتعباتم يلاعملا يبأ نع داشرإلا حراش لقليو

 نم ساكعنالاو دارطالا» نوققحملا لاق) :هلوقب دودحلا ةحص يف سكعلاو

 هنم سيل امع هتفصب دودحملا زييمت» دحلا نم ضرغلا ناك اذإو دحلا طئارش
 .©””(ساكعنالاو دارطالا عم الإ كلذ ققحتي سيلف

 ضعب بهذم وه اى دحلا ةحص ىلع نيليلد ساكعنالاو دارطالا ريتعي الو

 درطلا» نانوكيال ملو ليق نإف) كلذ يف ببسلا انيبم لوقي ذإ .نيملكتملا

 .((دحلا ةحص» هتحص ةلالد «سكعلاو

 هتحص ىعدا اذإ هنأ ىرت الأ .قافتالاب حصي ال درطلا درجم نأل) :ليق

 هيلإ فاضأ اذاف .ءحص هدرطب تلق ال كنأب هيلع ةبلاطملا تيقب درطم هنأب

 5 جاتحا اذإف .هسكع يف رخا ادرط ىعدا هنأل .ىوعدلا يف داز سكعلا

 يواعدلا حيحصتو - نيتلالد ىلإ جاتحا نييوعد يفف ةلالد ىلإ ةدحاو ىوعد

 .,©2(لاحم يواعدلا ريثكتب

 دارطالا نأ نم هيلإ بهذ ام يف نيمرحلا مامإ ””يرايبألا قفاويو

 .ةحص ليلد ال ةحص طرش دودحلا يف ساكعنالاو

 ناك نإف) :هلوقب ةحصلا ليلدو ةحصلا طرش موهفم نيب قرفلا الوأ نييبيف

 .7 ص .لدجلا يف ةيفاكلا (19)
 ١797١. ص .نييقطنملا ىلع درلا ("0)
 .7 ص .لدجلا يف ةيفاكلا (*9)
 .يلوصأ يكلام هيقف يجاهنصلا نيدلا سمش يرايبالا ةيطع نب ىلع نب ليعاسإ نب يلع وه (*9

 ١ ١ .8١51ت ناهربلا حرش يف نايبلاو قيقحتلا بحاص وهو

 ا/- 1١



 ناك نإو داسفلا ءافتنالا نم مزليو .دحلا ةحص هدوجو نم مزلي مل اطرش

 .(داسفلا ءافتنالا نم مزلي مو ةحصلا دوجولا نم مزل ةحص ليلد

 ال دحلا ةحص يف اطرش ساكعنالاو دارطالا نوك ىلع يرايبألا للد مث

 ةدرطم ادودح دجن انأل ليلد ال طرش هنأ حيحصلاو) :هلوقب هتحص ىلع اليلد

 ام ملعلا انلوقك ةحصلاب دارملا وهو نايبلا دوصقم اهنم لصحي الو ةسكعنم

 ."9(حيحصب سيلف سكعنيو درطي ناك نإو الع هللا هملع

 : ةيدقعلا تاحلطصملل نيمرحلا مامإ ديدحت 5

 ميهافم ديدحت نأ قباسلا بابلا نم ريخألا لصفلا يف انركذ نأ قبس

 ةسارد يف نيمرحلا مامإ امههكلسي نيقيرط دحأ وه ةيدقعلا اياضقلا ءازجأ

 ةماع ةفصب ةيملعلا اياضقلا ءازجأ ميهافم ديدحت ةرورض ىري هنأو «ةديقعلا

 .ةلدألا تامدقم يف اهلاعتسا لبقو نالطبلا وأ ةحصلاب اهيلع مكحلا لبق

 ىلع ادراو نيمصاختملا نيب لدجلا نوكي ىتح اهلوح لدجلا لبق كلذكو

 هبتك يف نيمرحلا مامإ ىرن اذهلو .هموهفم ديدحت ىلع قفتم دحاو عوضوم

 دودسلا داريإب ىنعي  ةيفاكلاو ناهربلاو لماشلاو داشرإلاك - ةفلتخملا

 ثيدحلاو لوصألاو هقفلا نم مولعلا فلتخم يف اهجهتني يتلا تاحلطصملل

 . خلا . . . ةديقعلاو

 نم ةلمج ضرعن ثيح ةيدقعلا هتافيرعت وه ماقملا اذه يف انينعي يذلاو
 كلذو ءاهداريإ يف جهلا اذهب هئافو ىدمو اهيف هجبنم نيبن مث تافيرعتلا هذه

 يفلسلا جبنملا ءوض يف ةيضقلا هذه يف هفقومل دقنلاو ليلحتلاب ضرعن نأ لبق
 . يناثلا لصفلا ِف

 :يتأي ام داشرإلا باتك يف ةيدقعلا تافيرعتلا نمف

 :رظنلا

 .©9(نظ ةبلغ وأ املع هب ماق نم هب بلطي يذلا ركفلا وه)

 .""# ص .يشكرزلل طيحملا رحبلا ("”*)

 ." ص .داشرإلا ("4)
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 :ملعلا -

 .(هب وه ام ىلع مولعملا ةفرعم)

 نع ةروثأم ظافلأ نم ملعلا ديدحت يف ىلوأ فيرعتلا اذه نأ ىري وهو
 .ملعلا دح يف هباحصأ ضعب

 .(هب وه ام ىلع مولعملا نيبت ملعلا) مهضعب لوق اهنم

 .(املاع هلحم نوك بجوأ ام ملعلا) :هللا همحر يرعشألا لوق اهنمو

 مولعملا نيبت وه :لاق نم لوق امأف) :الئاق تافيرعتلا هذه دقتنا دقلو

 لهج نع مولعملاب ةطاحإلا نع ْئبني نييبتلا ذإ ءهنع بوغرمف هب وهام ىلع

 دحلا نم انضرغو ؛هنيبت دق :هب املاع نكي ملام ملع نم لوقي ذإ ,ةلفغ وأ
 .ثداحلاو ميدقلا ملعلا ىلع لمتشي ام ركذ

 نإف ءاملع هنوك هلحملل بجوأ يذلا هنأب ملعلا دح اضيأ يضترن الو

 هلثمو هضورع يرجي دق ذإ «لامحإ هيف اذهو دوصقملا نييبت دودحلا نم ضرغلا

 ."*”(هدح نع ءرملا لأسي ىنعم لك يف
 :ملاعلا -

 , ”"9(هتاذ ةفصو هللا ىوس دوجوم لك وه)

 :رهوجلا

 , "9 (زيحتم مجح يذ لكو زيحتملا وه)

 :ضرعلا

 ال . حئاورلاو موعطلاو ناولألاك رهوجلاب مئاقلا ىنعملا وه)

 :ةيونعملا تافصلا +

 ."*(فوصوملاب ةمئاق للعب ةللعم اهب فوصوملل ةتباثلا ماكحألا يه)

 .ثحبلا نم ٠١١ ص عجار ناهربلا يف انه هاضترا يذلا فيرعتلا اذه ضفر دقل .١؟ ص .داشرإلا ("5)

 1 ١ .37 ص .داشرإلا (”5)
 16 ص ,داشرإلا ةضفز

 ١". ص .داشرإلا (”*8)
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 :دحاولا -

 , 50"2كلذب ءافتكالا عقول ءىبملا وه دحاولا ليق ولو

 :لاحلا

 .(9(مدعلاب الو دوجولاب ةفصتم ريغ ءدوجومل ةفص)

 . (427(ىناثلا

 :مالكلا -

 نم هيلع حلطصي امو تارابعلا هيلع لدت يذلا سفنلاب مئاقلا لوقلا وه

 ,(457تاراشإلا

 ةعطقتم تاوصأو ةمظتنم فورح هنأب مالكلل ةلزتعملا فيرعت ضرع دقلو

 فرحلاو دودحم داحا يوحي ام دحلا ذإ) هدقتنا مث ,ةحيحص ضارغأ ىلع ةلاد

 (ق) تلق (ىشو)و «ىقو» ترمأ اذإ كنإف اديفم امالك نوكي دق دحاولا

 . .تاوصأو فورحب سيلو مالك اذهو (ش)
 ملكت لاقي ديفت ال تاللكب ظفل نم نإف .ةدافإلاب دييقتلل ىنعم ال مث

 الف تاوصألا سفنأ فورحلا :لوقن مث ةدافإلاب دييقتلل ىنعم الف دفي ملو

 ,. (؟5ديفيال يذلا ريركتلا اهيف ىقوتي دودحلاو اهرركتل ىنعم

 :ناريغلا

 . مدع وأ دوجو وأ ناكم وأ نامزب يناثلا امهدحأ ةقرافم زوجي ناذللا نادوجوملا

 .5؟ ص .داشرإلا (*9)

 .ثحبلا نم م ص رظنا .لاجلاب لوقلا نع عجر دنقل ٠ ص ,داشرإلا 2١

 3 ص ,داشرإلا 21(

 "*٠١. ص «.داشرإلا (9)
 "٠١. ص «داشرإلا (5*)
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 زوجي نيئيش لك ناريغلا) :لاق نم لوق نم لثمأ هنأ نيمرحلا مامإ ىريو
 , (49(يناثلا مدع عم اههدحأ دوجو

 :نسمحلا -

 . (هلعاف ىلع ءانثلاب عرشلا درو ام)

 :حيبقلا

 ,.(؟*(هلعاف مذب عرشلا درو ام)

 :خسسنلا -

 هالول هجو ىلع رخآ باطخب تباثلا مكحلا عافترا ىلع لادلا باطخلا وه)

 :يتأي ام لماشلا هباتك يف نيمرحلا مامإل ةيدقعلا تافيرعتلا نمو

 :ءىنشلا -

 ال امو ءيش دوجوم لكو دوجوم ءيش لك) نأل دوجوملا هنأب ءيشلا فرع
 هنوكي فصوي ال دوجولاب فصويالامو دوجولاب فصوي ال ائيش هنوكب فصوي

 .( . . .هسكعو هدرط يف لاخلا درطاف ائيش

 ىلع اولاقو .تمولعملا ءىبلا ةقيقح نأ ىلإ - لوقي امك ةلزتعملا تبهذو

 نييرصبلا ةلزتعملا فيرعت نيمرحلا مامإ دقتنا دقلو .ءىش مودعم لك : هاضتقم

 يضفيف) .ائيش مولعملا نوكي مهفيرعت ىلع ءانبف .ناعمتجي ال نيدضلا نأو

 ةلاحتسا نوكت نأ هنم مزليو ءءيش وهو مودعم ىلاعت هللا كيرش تابثإ ىلإ

 , 09 (ائيش نيدضلا عامتجا

 .ا١ا0/ ص .داشرإلا 25(

 .7808 ص .داشرإلا (46)
 ."”4# ص .داشرإلا (45)
 ١١7. ص .لماشلا (497
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 ىلإ) - نيمرحلا مامإ هنع ركذي امك  ةرصبلا ةلزتعم نم يبيصنلا بهذو
 هنوكب تعني الو ارهوج هنوكب فصوي الو سفن ةفص هل تبثت ال مودعملا نأ

 (ءىش) :ىمسي هنأ ريغ سانجألا فاصوأ نم ءىش هل تبثي الو اضرع

 مهليواقأ لكشأ اذهو ءاتاذو انيع ةقيقحلا يف نكي مل نإو .ةغلو اقالطإ
 48( . . .اهلثمأو

 ميدقب سيل ائيش تبثت ال برعلا) نأل يبيصنلا هيلإ بهذ ام ضفر امك

 ميدق وأ ثداح ءىش لك : مهل ليق ولو ءهوبأ هتابثإب اوبلوط ولو .ثداح الو
 فصتي ال مودعملا ذإ ثداح الو ميدقب سيل ائيش تبثي مصخلاو .هوركني مل
 .«9(مدقلاب الو ثودحلاب

 :رمهوجلا

 .(ضرعلا لبقي ام رهوجلا)
 .زيحتملا وأ زيحلا لغشي ام رهوجلا نأب ةمئألا ضعب فيرعت ركذو

 نم ريخألا دحلا اذه نأ نيمرحلا مامإ ىريو .ءزج لك هنأب هفرع مهضعبو

 .دودحلا نسحأ

 هدقتنا دقو .دوجولا يف زيحت ام وهو افيرعت ةلزتعملل نيمرحلا مامإ ركذو
 اولاق .رهوجلا اودح امل مث .هزيحت اوفنو مدعلا يف ارهوج ءىشلا اوتبثأ) مهأل

 اذإف .(دودحملا قرافي دحلاو دوجولا دحلا يف اوطرشف دوجولا يف زيحتملا وه
 ارهوج رهوجلا نوك فقوتي ىتح اطورشم دودحملا نوك بجو اطورشم ناك

 .«”)هيلع زيحتملا فقوتي اك دوجولا ىلع
 :ضرعلا -

 درطم هنأب هتحص ىلع للد مث .هدوجو ىقبي الام هنأب ضرعلا فرع دقلو

 .ءاقبلا هل بجي ام هنأل برلا جرخو .هدوجو ىقبي هنأل رهوجلا جرخف سكعنم

 .١؟4 ص .لماشلا (1)
 .١"ه ص .لماشلا (:9)
 ١19 - #١1. ص .لماشلا (ه50)
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 مظعم ءاقب مهلصأ نم نأل  ركذي (ك  دحلا اذهب ىضرت ال ةلزتعملاو
 . ضارعألا

 .هريغب موقي يذلا وه :لاقف ضرعلا دح نع ةمئألا ضعب ربعو

 . (رهوجلاب موقي ام) نيمرحلا مامإ دنع ضرعلل دودحلا حضوأو

 مث .دوجولا يف رهوجلاب موقي ام هنأب ةلزتعملا دنع ضرعلا موهفم ضرعو
 ةدارإ اهنم :لاحمب موقت ال دوجولا يف اضارعأ اوتبثأ) ممنأل مهفيرعت ضقن

 يذلا ءانفلا اهنمو ليذحلا يبأ بهذم ىلع ثداوحلل نك هلوقو .هتهاركو هللا

 .7(رهاوجلل دض وه

 :زيحتملا

 :اهنم نيملكتملل تافيرعت زيحتملا فيرعت يف ركذي
 وهف اهدقن مث .هلثم هدوجو ثيحب دجويال يذلا دوجوملا وه :زيحتملا

 ضرع هدوجو ثيحب دجوي مل هلحمب ماق اذإ ضرعلا نإف «ضرعلاب ضوقنم
 .ناداضتم ضارعألا نم نيلثم لكف .هلثم

 هنع هللا يضر يضاقلا اهاضترا تارابع - ىري امك - كلذ يف حصألاو

 ثيحب دجوي ال يذلا وه :اضيأ لاقو ءمرحلا وه زيحتملا :لاق هنأ اهنم

 .رهوج هدوجو
 .داضت ريغ نم هلثم هدوجو ثيحب دجوي ال يذلا دوجوملا وه :اضيأ لاقو

 هنإ :زيحلا يف لاقي ام نسحأو .دحاو بولطملاف تفلتخا ناو تارابعلاو

 .©*هسفنب زيحتملا

 :ميدقلا -

 يذلا دوجوملا هنأب ميدقلل ةرعاشألا ةمئأ فيرعت نيمرحلا مامإ ضتري مل

 يذلاو .هلإلا وه ميدقلا نأ ةلزتعلا فيرعت ضتري ملو .هدوجول لوأ ال

 ١59. ص .لماشلا (ه١)
 .فرصتب ١66. ص .لماشلا (09)

-1١١*- 



 يف مدقتملا هنأب) ميدقلا فرع ذإ يرعشألا نسحلا يبأ فيرعت وه هراتخا

 قلطي لب هدوجول لوأ ال يذلاب صصختي سيلو ةغلابملا ةطيرش ىلع دوجولا
 .هرظن يف حصألا وهف (ثداوحلا نم مداقتملا مدقتملا ىلع اضيأ قلطيو ؛هيلع

 لاق ميدق زعو ةميدق راد لوقت ذإ ةغللا ثيح نم كلذ ىلع للد مث

 .©04 ميدقْلا ِنوُجْرْعْلاَك َداَع ئتخط ىلاعت
 :هيبشتلا

 هب دارملاو قلطي دقف .ةكرتشملا ظافلألا نم هيبشتلا نأ نيمرحلا مامإ ىري

 دقو .دحوم ةينادحولا دقتعمل لاقي (ى هّبْشم :هدقتعمل لاقيف «ةبباشملا داقتعا

 هب دارملاو قلطي دقو .نيبماشتملا هباشت نع رابخإلا هب دارملاو هيبشتلا قلطي
 هيبشت دصق ءالعف هبشي العف مار يذلل لاقيف .لعف لاثم ىلع لعف تابثإ

 اذهو ءهجو لك نم ثدحملاو برلا هباشت دقتعي نم هبشملا نأ ىريو

 .نيمرحلا مامإ لوقي امك هبتك ضعب يف يرعشألا نسحلاوبأ هيلإ بهذ ام وه
 هيبشتلا ركني نمف اذهلو .تافصلا ةلمح يف ناهماشتملا :نيلثملا ةقيقح نأ كلذ

 .©9هرظن يف اهبشم ربتعي الف ةمسجملا ةالغ نم ناك نإو

 :نالثملا

 نيئيش لكف تافصلا نم زوجيو بجي امهيف رخآلا دسم امهدحأ لس نيئيش لك

 .نالثم امههف سفنلا تافص عينج يف ايوتسا

 ء«سفنلا ةفص يف نايوتسملا امه اهنأب نيليثملل يئابحجلا فيرعت ركذ دقلو
 ناعمتجملا امه :نيلثملا نأ ىلإ اوبهذ نيذلا ةلزتعملا ضعب فيرعت ركذ اك

 .تافصلا صخأ يف

 (هنأب .نيمرحلا مامإ ركذي امك نيلثملا اوفرع دقف ةينطابلاو ةفسالفلا امأ
 .”©تابثإلا تافص نم ةفص يف نايوتسملا

 .79 :سي ةروس نم ةيآلاو 555 70١ ص .لماشلا (07)

 0 ص .لماشلا ه5

 .؟97 ص .لماشلا رظنا (هه)
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 :نافلتخملا

 كلذ ةيضق نع جرخف .سفن ةفصب يناثلا نع امهدحأ صصخت نيئيش لك
 تافص ةلمج يف فالتخالا مومع نيتاذلا فالتخا قيقحت يف طرتشت ال نأ

 ,67سفنلا

 :ناريغلا

 ناكملا وأ دوجولا وأ مدعلا يف رخآلا امهدحأ ةقرافم زوجت نيدوجوم لك

 (نائيشلا امه ناريغلا) اولاق نيذلا ةلزتعملا فيرعت ضرع دقلو .نامزلا وأ

 ىلع بجول هتلقام نيريغلا ةقيقح ناك ول) :الئاق فيرعتلا اذه دقتنا مث

 نوكي نأ بجو نيريغ نائيشلاو نيئيش ناريغلا ناك اذا :لاقي نأ هدرط

 قالطإ مزل درف ءيش ردق اذإ ىتح ائيش ناك ثيح نم اريغ دحاولا ءيثلا
 رياغي نأ ليحتسي ذإ .ءافخال لطاب اذهو ءائيش يمس امل ريغ هنأب لوقلا

 جاودزالاف .دراو ريغ ةلزتعملا نيمرحلا مامإ مازلإو ©( . . .هسفن دحاولا ءىثلا

 .مهفيرعت يف ربتعم
 :ديحوتلا

 ةملك اهيلع قلطت ةددعتم ٍناعم دحأ اذهو «ةينادحولا داقتعا وه ديحوتلا

 ءيش نم ءيش لصف اهب داري دقف) ةكرتشم ةملك ديحوتلا ةملكف .ديحوتلا
 لك دحو دق :نيرهوج نيب قرفملل لاقيف .هيلإ هماضنا دعب هنع هدارفإو

 .«8(ديرفتلا ىلع دحاولا لعفلاب نايتإلا ديحوتلاب داري دقو ءامهنم دحاو
 ليلدب ةينادحولا ىلع ةلالدلا ماقأ ةفلتخملا ديحوتلا يناعم ضرع نأ دعبو

 .راظنلا دنع روهشملا عنامتلا

 ديحوت وه نيمرحلا مامإ دنع ةينادحولاو ديحوتلا موهفم نأ ىلع لدي امت
 .هناحبس هللا ىوس نوكلا اذهل عدبم الو قلاخ ال هنإ يأ «ةيبوبرلا

 ."98 ص «لماشلا (ه)
 ."م#م ص ءلماشلا (ه7)
 ."ه١ ص .لماشلا (ه8)
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 :مسجلا -

 ضيرعلا ليوطلا هنأب ةفسالفلا دنع مسجلا تافيرعت نيمرحلا مامإ ركذ

 .ركذي امك ةلزتعملا مظعم راص كلذ ىلإو .قيمعلا
 :هنأب نورخآلا هفرعو .دوجوملا وه لوقي (ى ةيماركلا دنع مسجلا موهفمو

 .سفنلاب مئاقلا
 :هليلدو .فلأتملاو فلؤملا وه مسجلا نأ وهف نيمرحلا مامإ هيضتري ام امأ

 نولوقي ءازجألا ةرثكو ةماخضلا يف نيصخش نيب ةلضافملا يف ناسللا لهأ لوق

 .اذه نم مسجأ اذه

 ضرعتلا ةظفللا هذه قالطإب اودصق مهنأ اعطق انملع دقف) لوقي

 |يسقتو اربس اهانعبتتو تاذلا تافص ةلمج يف انرظن مث .نيتاذلا نيب لضافتلل

 فيلأتلاو ءازجألا ةرثك ادع ىنعم يف لضافتلا مسجألاب اوديري مل مهنأ انملعف

 .اهيف

 كلذ ريغ ىلإ انوكسو ةكرح اهرثكأ وأ اهملعأ اهمسجأب اودارأ :انلق ول انإف
 ْىنبي مسجألا نأ تبث اذإو .هانيضترا ام الإ اهعيمج نالطب ملعتف يناعملا نم

 تلد اذإف .مسجلا نم ةبضتقم ةفص وهو فيلأتلاو ءازجألا يف لضافتلا نع

 كلذ ىلع ظفللا لصأ ةلالد بجو .ىنعم يف ةلضافملا ىلع لضفتلا ءانب يف
 , 090( ىنعملا

 :ةيدقعلا تاحلطصملل نيمرحلا مامإ ديدحت ىلع بيقعت

 يف تدرو امك ةيدقعلا تاحلطصملل نيمرحلا مامإ دودح نم ةلمج هذه

 اذه يف نيمرحلا مامإ لمع ىلع بقعن نأ بحنو «لماشلاو «داشرإلا يباتك

 : يتأي اب بناجلا

 ديدحتب هتيانع ىدم ىلع دودح نم نيمرحلا مامإ نع هانلقن ام لدي - الوأ

 هتالداجمو هلئالدو هاياضق يف اهلمعتسي ىتلا ةيدقعلا تاحلطصملا

 1١١. ص .لماشلا (هو)
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 : ايناث

 : اثلاث

 : اعبار

 : اسماخ

 : اسداس

 يتلا تاحلطصملا كلت ايس الو يدقعلا هبهذم ريرقت يف هممصخل

 .دئاقعلا نم كلذ ىلع بترتي ايف فلتخت مث نمو اهموهفم يف بهاذملا فلتخت

 ةليخدلا تاحلطصملا ىلع ميهافملا ديدحت يف نيمرحلا مامإ رصتقي مل

 ديدحت كلذ ىلإ عمج لب .لاحلاو ضرعلاو رهوجلاك دئاقعلا ملع ىلع
 يف ةديقعلا ءالع اهلمعتسي ىتلا ةيوغللا ظافلألاو لب ةيعرشلا ظافلألا

 ْ . ةيدقعلا مهثحابم

 يف رصتقي م هنأ ةيدقعلا ميهافملا ديدحتب نيمرحلا مامإ ةيانع ىلع لدي

 دقنلاو ليلحتلاب لوانت لب دودحلا كلت نم هيضتري ام نايب درجم ىلع كلذ

 ةفلاخملا بهاذملا ءالع دح طقف سيل ءالع نم هريغ اهمدق ىتلا دودحلا

 . ةرعاشألا ءالع ضعب دودح دقنلاب لوانتي دق لب الثم ةلزتعملاك هبهذل

 اهيف ناك هنأ دودح نم نيمرحلا مامإ نع انلقن ال انضارعتسا لدي

 نم ةبكرملا ةيقطنملا ةقيرطلا ىلع اهداريإب مزتلم ريغ نيملكتملل اعباتم

 . لصفو سنج
 هتافيرعت ضعب عجاري ناك نيمرحلا مامإ نأ ىرن قبس امنو

 نع هعوجرو لب ملعلاو لقعلا موهفمل ناهربلا يف هليدعتك ليدعتلاب
 .لاحلاب لوقلا كرت (ىك اهضعب

 ناك هنأ بهذملا يف هممصخ دودحل نيمرحلا مامإ دقن نم رهظي

 هدقن يف كلذ رهظي اك عرشلاو ةغللا ىلإ دقنلا اذه يف عجري

 يف نيمرحلا مامإ ىلإ دتري فوس حالس اذهو «يبيصنلا فيرعتل

 . هتافيرعت ضعب
 انرارقإ هانعم دودح نم نيمرحلا مامإ نع انركذ ال انداريإ سيل

 انميلست ىلع ةلالد نيرخآلا دودحل هدقن داريإ يف سيلو ءاهتحصب

 يف هجبنمل انايب هنع هانركذ ام انركذ انإو .دقنلا اذه هجوأ عيمجب

 نايبو بناجلا اذه يف هلمع ميوقت امأ .ةيدقعلا ميهافملا ديدحت

 .هللا ءاش نإ يلاتلا لصفلا هعضومف دقنلا هجوأ نم هيلإ هجوتي ام
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 يناثلا لصفلا

 يفلسلا جهنملا ءوض يف ةيدقعلا ميهافملا ديدحن يف نيمرحلا مامإ جهنم دقن

 :دحلا يف يفلسلا جهنملاو نيمرحلا مامإ نيب قافتالا عضاوم -أ

 نم هريغو نيمرحلا مامإ جهنم نيب فالتخا عضاومو قافتا عضاوم دجوت
 هروصي (ىك - يفلسلا جبهنملا نيبو  ةيدقعلا تافيرعتلاو دودحلا يف  نيملكتملا

 ام ىلع قفاوي مالسإلا خيشف ..ةيضقلا هذه يف - ةيميت نيا مالسإلا خيش

 كلذو ةيدقعلا تاحلطصملا ميهافم ديدحت ةيمهأ نم نيمرحلا مامإ نع هانركذ

 مالسإلا خيش نإ لب ءاطوح لدجلا وأ اهيلع لالدتسالا وأ اهب قيدصتلا لبق

 ةماع ةفصب ةفنصملا مولعلا عيمج يف هيلإ جاتحيو يورورض ديدحتلا نأ ىري

 .ةصاخ ةفصب ةيعرشلا  مولعلا يفو

 دقو نيع ضرف نوكت دق اهدودحو تاحلطصملا ةفرعم نأ ىري هنإ لب

 نوقفتم مه .«ريسفتلا» دحلا اذهو) مالسإلا خيش لوقي «ةيافك ضرف نوكت

 مولعلا ءارقإ يف هيلإ جاتحي يذلا وه اذه نأ عم ةيظفللا دودحلا نم هنأ ىلع

 نم نإف .تابطاخملا عاونأ عيمج يف لب .بتكلا عيمج ةءارق يف لب ةفنصملا

 كلتب اهباحصأ دارم فرعي نأ دبال ءامهريغ وأ بطلاو وحنلا بتك أرق

 مالكلاو هقفلا بتك أرق نم كلذكو .فلؤملا مالكلاب مهدارم فرعيو .ءامسألا

 يف وه ظفل لك يف .نيدلا نم اهتفرعم دودحلا هذهو .كلذ ريغو ةفسلفلاو

 دقو «نيع ضرف اهتفرعم نوكت دق مث هلك هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك
 هلوقب دودحلا هذه فرعي ١ نم ىلاعت هللا مذ اذهلو . ةيافك سضرف نوكت

 َلَع هنآ َلَرنَأآَم َدوُدَُخ اوُمَلْعَي لأ ُرَدَُجَأَو اقاَمَنَو رك ُدَشأ ُتاَرْعألا» : ىلاعت

 .©0هِلوُسَر
 .ةا/ ةيآلا .ةبوتلا ةروس 6ث
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 ءعمتسملا ىلإ ةبسنلاب ابيرغ مسالا نوكي دقام هيف هلوسر ىلع هلزنأ يذلاو

 ءاروهشم نوكي دقو .كلذ لاثمأو «سعسع»و «ةروسق»و «ىزيض» ظفلك

 ةاكزلاو ةالصلا مساك لامجإلا ليبس ىلع هانعم ملعي لب هدح ملعي ال نكل

 ليبس ىلع اهانعم نوملعي نيبطاخملا روهمج ناك نإو هذه نإف .جحلاو
 ةهج نم الإ عناملا عماجلا ديدحتلا ليبس ىلع اهامسم نوملعي الف ءلامجإلا
 .ةيعرشلا ءاسألا امل لاقي يتلا يهو هلك لوسرلا

 نم ءايشأ ملعت .كلذ وحنو «رسيملا» وأ «ابرلا» وأ «رمخلا» مسا كلذكو

 يف الخاد ءيشلا نوكي دق هنإف ءرخآ نايبب الإ ملعي الام اهنمو اهتايمسم

 كلذ ىلع لدي ليلدب الإ كلذ ملعي ال ناسنإلاو «رسيملا»و «ابرلا» مسا

 .هريغ وأ يعرش
 «ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم ةنجلا لخدي ال» لاق امل هلوق كلذكو

 انسح هلعنو ءانسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا هللا لوسراي :لجر لاقف
 .©0(سانلا طمغو قحلا رطب ريكلا ءال» :لاقف .؟كلذ ربكلا نمفأ

 .(؟ناسحإلا ام)و (؟ناييإلام)و (؟مالسإلا ام) :هل ليق ال كلذكو
 نإف .ةغل لك يفو ةمأ لكل ةسام دودحلا هذه ةفرعم ىلإ ةجاحلاف ةلمجلابو

 .©9(مدآ ينبل هنم دبال يذلا قطنلا وه يذلا بطاختلا ةرورض نم اهتفرعم
 ةديقعلا ةسارد يف تاحلطصملاو ظافلألا يناعم ديدحت ةيمهأ ىلع لدي امو

 ةيبرع ريغو ةيبرع تاحلطصمو اظافلأ نولمعتسي ةفسالفلاو نيملكتملا نأ

 نع فارحنالا نوكي مث نمو ءعرشلا وأ ةغللا يف اهب لمعتست مل نأعمب

 ظافلألا كلت يناعم نايب ةرورض ىلإ وعدي يذلا رمألا ةحيحصلا ةديقعلا

 .ةيدقع اياضق نم اهيلع بترتي ال احيحص ايعرشو ايوغل انايب تاحلطصملاو

 تافيرعت ةيضق يف نيملكتملاو مالسإلا خيش نيب قافتالا عضاوم نمو
 زييمت وه فيرعتلا نم ضرغلا نأ نم هيلإ نوبهذي ام ىلع هتقفاوم دودخا
 هيلإ بهذي ام وحن ىلع هتيهامو هتقيقح ريوصت وه سيلو هادع امع فرعملا
 . ةقطانملا

  )5١١ص ا *< حج يوونلا حرشب حيحص .هوحنب هحيحص يف ملسم هاور 86.

  )59ماس .ه١ 149 ص نييقطنملا ىلع درلا :
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 وه دحلا ةفيظو ْنِإ :ةقطانملا لوقل مالسإلا خيش ضفر ساسأ ىلعو

 نيملكتملا نم هريغو نيمرح ا مامإ هيلإ بهذي ال هتقفاومو .ةقيقحلا ريوصت

 خيش هيلإ بهذي ام ساسأ ىلع- زييمتلا درجم يه دحلا ةفيظو نأ نم

 نيمرحلا مامإ هيلإ بهذي امل هتقفاومو نيبيرقلا لصفلاو سنجلا نم دحلا بيكرت
 فصو يأب نوكي نأ نكمي هنأو دحلا ةطاسبب لوقلا نم نيملكتملا نم هريغو
 .هادع اع دودحملا ريمي

 :رومأ ىلإ ةيضقلا هذه ُُق مالسإلا خيش فقوم دلتسيو

 رومألا نم تسيل ةيعضو ةعانص ةيقطنملا ةقيرطلا ىلع دحلا ةعانص نإ ١

 نوكتف عضاوم يف دوجولا هيلع الو لقعلا حيرصل ةفلاخم يهو) ةيقيقحلا
 , ("9(ةلطاب

 كلذ .ةيعضو ةعانص يقطنملا دحلا نأ فيك مالسإلا خيش حضويو

 اذه ىتأتي الف ةيتاذلا تافصلا عيمج ركذ ماتلا دحلاب دارملا ناك اذإ هنأ

 تافصلا عيمج ىلع لدي ام ديرأ نإو .لصفلا عم بيرقلا سنجلاب
 اضيأ ةصاخلا لب ةيافك هيف لصفلا نإف مازتلالاو نمضتلاب ولو ةيتاذلا

 ."9اذه ىلع باوج مهل سيلو
 سانجألا عيمج ركذ بجوي نم مهضراع اذإو) مالسإلا خيش لوقي
 مهعضو اذه نأ الإ باوج هنع مهل نكي مل سانجألا عميج فذحب وأ

 نيبت دقف .عاضوألا فالتخاب فلتخت ال ةيقيقحلا مولعلا نأ مولعمو

 ةيتاذلا قئاقحلا باب نم هولعج يذلا عضولا باب نم هوركذ ام نأ
 .©00(لالضإلاو لالضلا نيع اذهو فراعملاو

 وأ اعنتمم نوكيف نيلئاتملا نيب قيرفت هيف ةروصو ةدام يقطنملا دحلا نإ
 .اريسع

 .75 ص نييقطنملا ىلع درلا (5*)

 .9/4 ص نييقطنملا ىلع درلا رظنا (54)

 .9/له ص نييقطنملا ىلع درلا (56)
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 لعجب ةفصو ةخص نيب نوقرفي ذإ) :ةقطانملا نع مالسإلا خيش لوقي

 بيترت نيب نوقرفيو |(هراقت وأ (هيواست عم ىرخأ نود (ةيتاذ» امهادحإ
 وأ اههبواست عم رخآلا نود ةقيقحلل «افرعم» اهدحأ لعجب بيترتو

 عنتم وهف هل ةقيقح الام بلط تالئاتملا نيب قرفلا بلطو .|راقت
 .رسعتم امإو رذعتم امإ بولطملاف ارسع ناك نيبراقتملا نيب ناك ناو

 هلوصح دعب وهف ارسعتم ناك نإو «ةيلكلاب لطب ارذعتم ناك نإف

 نأ نيب اوراصف .هلوصح لبق فرعي ناكام ىلع ةدئاز ةدئاف هيف سيل

 ىللعو .هودصق ام هب لصحي الو هولاني وأ هوطرشام مهيلع عنتمي

 نم سفن يف قئاقحلا روصتل اقيرط دحلا نم هوعضو ام سيل نيريدقتلا
 بطاخملا هيبنت نم ديفي دق دحلا ناك نإو .دحلا نودب اهروصتي ال

 .©3(. .ءايسألا هديفت دق ام دودحملا زييقو

 ةلئاملا ةفلكتملا تارابعلاو ةليوطلا ةبعصلا قرطلا نوكلسي) مهف اذهلو

 نايذحلا ةرثكو ناهذألا باعتإو نامزلا عييضت الإ ةدئاف كلذل سيلو

 دق لب  اهعفنيال |ب سوفنلا لغشو «ناتهبلاو بذكلاب قيقحتلا ىوعدو
 5 قافنلا لصأ وه يذلا لهجلا تابثإو هنم اهل دبال امنع  اهلضي

 . ""9(بولقلا

 :نيدساف نيلصأ ىلع ينبم دحلا يف مهجبنم نإ -“*

 .اهلل مزاللاو يتاذلا نيب قرفلا مث اهدوجوو ةيهاملا نيب قرفلا
 اهدوجو ريغ جراخلا يف ةتباث ةقيقح امل ةيهاملا نإ) موق :لوألا لصألاف

 عاونألا تايهام يه يتلا  ةقلطملا عاونألا قئاقح نأب مهلوق وه اذهو

 .نايعألا يف ةدوجوم  تايلكلا رئاسو سانجألاو

 دقو .ءيش مودعملا لوقي نم لوق - هوجولا ضعب نم - هبشي وهو
 .نوكي ام دسفأ نم اذهو عضوملا اذه ريغ يف كلذ ىلع مالكلا تطسب

 زيميو داريو ملعي هدوجو لبق ءىشلا اوأر مهنأ مهالض لصأ انإو

 .74 ص نييقطنملا ىلع درلا
 ."9 89 نييقطنملا ىلع درلا (57)
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 امل اتباث نكي مل ولو :اولاقف .كلذ وحن هنع زوجعملاو هيلع رودقملا نيب
 عطق عم اهتيهام يتلا ءايشألا قئاقح يف ملكتن انأ اك .كلذك ناك

 تايهاملاو قئاقحلا هذه نأ طلغلا ليختف جراخلا يف اهدوجو نع رظنلا

 نهذلا يف تباثو دوجوم رمأ هلك كلذ نأ قيقحتلاو جراخلا يف ةتباث رومأ

 .نهذلا نع جراخلا 5 ال

 وهو .نايعألا يف دوجوملا نم عسوأ نوكي دق ناهذألا يف ردقملاو

 .اتباث الو ادوجوم ال .رمألا سفن يف وه سيلو .نهذلا يف تباثو دوجوم

 طلغ جراخلا يف (هيلك نأ ىوعد عم توبثلاو دوجولا نيب قيرفتلاف

 يف اهيلك نأ ىوعد عم ةيهاملو دوجولا نيب قيرفتلا كلذكو ميظع
 . 220(حجراخلا

 قيرفت وهو يتاذلاو ةيهالل مزاللا ضرعلا نيب مهقيرفت :يناثلا لصألا
 ةيقطانلا لثم درفلاو جوزلا ددعلل ةيدرفلاو ةيجوزلا نإف) هل ةقيقحال
 فوصوملا هنم لابلاب رطخ اذإ امهالك سرفلاو ناسنإلا ناويحلل ةيلهاصلاو

 نكمي هنإ :ليق اذإو .(ةفصلا نود فوصوملا ريدقت نكمي مل ةفصلاو

 كلذ نوك لابلاب رطخي نا نودب مهفيف ةثالثلاو ةعبرألا لابلاب رطخي نأ
 مل هنأ عم ناسنإلا لابلاب رطخي نأ نكمي :ليق ءارتو وأ اعفش اددع

 اروصت نوكي ال اذه نإ ليق اذإو .ناويح هنأ الو قطان هنأ لابلاب رطخي

 وأ ةعبرألا) ل امات اروصت نوكي ال اذه نإ ليق (ناسنإلا) ل امات

 . (ةثالثلا

 هنأ رطخي ملو .داوس هنأ لابلاب رطخ اذإ داوس وه يذلا ضرعلا كلذكو

 كلذ وحنو هريغب مئاق وأ هريغل ةفص وأ ضرع هنأ لابلاب رطخي مل وأ نول

 مئاق) ب سيل هنأ ردقيو ضايب وأ (داوس) نهذلا يف ردقي نأ نكميال هنإف

 رطخ اذإ اى هريغب مئاق هنأ ملعي نأ دبالف اعم لابلاب رطخ اذإ لب (هريغب

 ملعي نأ دب الف ناسنإلا عم ةدارإلاب كرحتملا يمانلا ساسحلا مسجلا لابلاب

 هذه ٌلعجف .دكآ نهذلا يف (نوللا) ل كلذ موزل لب .كلذب فوصوم هنأ

 .568 - 54 ص نييقطنملا ىلع درلا (58)
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 .©"9ضحم مكحت (ناسنإلا) ل ةيتاذ هذهو احل ةيتاذ تافصلا

 دحلا ةطاسبب لوقلا نيملكتملاو نيمرحلا مامإ قفاوي مالسإلا خيش ناك اذإو

 ةرورضب لوقلا يف مهقفاوي هنأ نايبلا نع ىينغف هيف بيكرتلا ةرورض مدعو
 فصولا نإف اضيأ ةقطانملا هب لوقي ام وهو  اسكعنم ادرطم دحلا نوكي نأ

 دبال يتاذ ريغ وأ ايتاذ ناك ءاوس  دحلا يف هتيافك مالسإلا خيش ىري يذلا

 .هيف هريغ لوخد نم اعنام فرعملا دارفأ عيمجل اعماج نوكي نأو

 ,دودحملا دجو دحلا دجو ثيح هنأ وهف درطلا امأ) :مالسإلا خيش لوقي

 اعنام الو ادرطم نكي مل دودحم الو دحلا دوجو نيب اذإف ءاعنام دحلا نوكيف

 سكعلا امأو .ناويحلا هنإ (ناسنإلا) دح يف لاق ول امك .هريغ هيف لخد لب

 مل اذإف ءاعماج دحلا نوكل دودحملا ىفتنا دحلا ىفتنا ثيح نوكي نأ وهو

 :ناسنإلا دح يف لاق ول (ىك دودحملا ضعب ءاقب عم دحلا ىفتنا اعماج نكي

 .اسكعنم ربخلا نوكي الف يبرعلا هنإ

 دبالف . صوصخلاو مومعلا يف دودحملاو دحلا قافتا نم دب ال هنأ دوصقملاو

 هنم جرخي الو دودحملا نم سيلام هيف لخدي ال .دودحملل اقباطم نوكي نأ

 كلذ ىمسو قافتالاب الطاب ناك معأ امههدحأ ناك ىتمف .دودحملا نم وهام

 ش . "”(اضقن

 مامإ هيلإ بهذي ام نأ ةقباسلا تاحفصلا يف هانمدق امم انل نيبتي اذكهو

 طئارشو هنع بيكرتلا يفنو هتطاسبو هنم ضرغلاو دحلل هموهفم يف نيمرحلا
 ةقفاوم عضوم ناك كلذ نم نيمرحلا مامإ هيلإ بهذام نأ انل نيبتي .هتحص

 مامإ جنم نيب اياضقلا هله نم فقوملا فلتخي داكي الف مالسإلا خيش

 . يفلسلا جبنملاو نيمرحلا

 :دحلا يف يفلسلا جبمملاو نيمرحلا مامإ جهنم نيب فالتخالا عضاوم - ب

 يتلا ةيدقعلا تاحلطصملا ضعب يفف «نيجبهنملا نيب فالتخالا عضوم امأ

 7١. ص نييقطنملا ىلع درلا (54)

 ١١. ص نييقطنملا ىلع درلا (7
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 دودحلا يفو ةديقعلا ةساردل  نيملكتملا نم هريغك  نيمرحلا مامإ اهمدختسي

 .اهيلع ىنبت يتلا ةيدقعلا جئاتنلاو اهب اهدحي يتلا

 ضعب ميهافم ديدحتب ىنعي نيمرحلا مامإ نأ قباسلا لصفلا يف انيأر دقف

 دهعي مل اب اهلئالدو ةديقعلا لئاسم يف اهمدختسي يتلا ةبيرغلا تاحلطصملا

 لئاسملا كلت نايب يف نيعباتلاو هباحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا يف هلاعتسا

 . خلا . . .مسجلاو ضرعلاو رهوجلا ظافلأ كلذ نمو لئالدلاو

 ثحابم يف ظافلألا هذه لاعتسا ضراعي ال مالسإلا خيش نأ عقاولاو

 اهضعب ةلمجم يناعم نمضتت اهنوكل نكلو ءاهسفن ظافلألا تاذل ةديقعلا

 وأ ىلاعت هللا ىلع تقلطأ اذإف «ىلاعت هلل ةبسنلاب لطاب اهضعبو حيحص

 ناعمو ةحيحص ناعم تابثإ امإ كلذ نمضت اهيناعمل نايب نود هنع تيفن

 .هنع اهيفن وأ ىلاعت هللا قح يف ةلطاب

 اهتبثي ىتلا يناعملل ةفلاخم ناعمب ظافلألا كلت نودحي دق نيملكتملا نألو

 ظافلألا كلت لامعتسا حصي الف ..هنع اهيفني وأ ىلاعت هلل ةنسلاو باتكلا
 اهوبقل ةنسلاو باتكلا ىلع اهيناعم ضرع بجي لب «ةفلاخملا يناعملا كلتب

 .اهضفر وأ

 قلعت مل ةئسلاو باتكلا يف اهلئالدو ةديقعلا لئاسم نإف ىرخأ ةهج نمو
 يف نوكي امنإ اهلا عتساف . .ةبيرغلا تاحلطصملا كلت وأ ظافلألا كلت ىلع

 باتكلا يناعمل اهيناعم ةقباطمل اعبتو .ةقباسلا طباوضلابو ةرورضلا دودح

 هيفام درجمل مالكلا اومذي ل .ةمئآلاو فلسلاف) : مالسإلا خيش لوقي «.ةنسلاو

 لب كلذ ريغو (مسجلاو «ضرعلاو رهوجلا) ظفلك ةدلوملا تاحالطصالا نم

 ةلدآلا يف مومذملا لطابلا نم اهيف ظافلألا هذبب اهنع نوربعي يتلا يناعملا نآل

 يفنلا يف ةلمجم ناعم ىلع ظافلألا هذه لاتشال هنع يبنلا بجي ام ماكحألاو

 نوفلتخم مه» لاقف .عدبلا لهأل هفصو يف دمحأ مامإلا لاق امك ,تابثإلاو
 هباشتملاب نوملكتي باتكلا ةقرافم ىلع نوقفتم .باتكلل نوفلاخم .باتكلا يف

 .مهيلع نوسبلي اب سانلا لاهج نوعدخيو مالكلا نم

 باتكلاب تنزوو تارابعلا هذه لاثمأب اهنودصقي يتلا يناعملا تفرع اذإف

-١ 7١6 



 هافن يذلا لطابلا ىفنيو ةنسلاو باتكلا هتبثأ يذلا قحلا تبثي ثيحب

 نم ءاوهألا لهأ هكلس ام فالخب قحلا وه كلذ ناك ةنسلاو باتكلا

 ليصفتلا نايب ريغ نم لئاسملاو لئاسولا يف اتابثإو ايفن ظافلألا هذبب ملكتلا

 .هبشلا تاراثم نم اذهو ميقتسملا طارصلا نم وه يذلا ميسقتلاو

 الو نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ الو ِةلَك يبنلا مالك يف دجوي ال هناف

 زيحتملا مسجلاو رهوجلا ظفل ىمسمب قلع نأ نيعوبتمل ةمئألا نم دحأ

 .لئاسملا الو لئالدلا ال نيدلا لوصأ نم ائيش كلذ وحنو ضرعلاو

 ةراتو عضولا فالتخال ةرات اهب مهدارم فلتخي تارابعلا هذبب نوملكتملاو

 (فلؤملا وه مسجلا) لوقي نمك ظفللا لولدم وه يذلا ىنعملا يف مهفالتخال

 وأ ادعاصف نارهوجلا وأ هفيلأت طرشب دحاولا رهوجلا وه له نوعزانتي مث
 داعبألا ضرف نكمي يذلا وه) لوقي نمو ؟كلذ ريغ وأ ةيناثلا وأ ةتسلا

 لوقي وأ دوجوملا وه لوقي نمو (ةروصلاو ةداملا نم بكرم هنأو «هيف ةئثالثلا

 اومذ نيذلا ةمئألاو فلسلاو .كلذك الإ نوكي ال هسفنب مئاقلا دوجوملا وه

 لخدي نم مذ مهم الك نمضت ضرعلاو مسجلاو رهوجلا يف مالكلا اوعدبو
 يفو هلئالد يف .نيدلا لوصأ يف ظافلألا هذه ءالؤه اهدصقي ىتلا يناعملا

 ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا ةحيحصلا يناعملا تفرع اذإ اًمأف .اتابثإو ايفن هلئاسم

 امو ءالؤه يناعم نم قحلا قفاو ام نيبتيل ظافلألا هذبب مهفي نمل اهنع ربعو
 ."0(ةعفنملا ميظع اذهف . فلاخ

 هللا ىلع ةلمجملا ظافلألا هذه قالطإ مدع ىري مالسإلا خيش ناك اذإو

 هنمضتي امل لب ضيقنلا عفر ىلإ هنم اريصم كلذ سيلف .هنع اهيفن وأ ىلاعت

 كلسم وهو هنع امههيفنو ىلاعت هلل لطابلاو قحلا تابثإ نم اتابثإو ايفن اهقالطإ
 ةحيحصلا ميهافملا ديدحت بجوي يذلا رمألا ,ةديقعلا ضرع يف ءىطاخ

 خيش لوقي ءاتابثإ وأ ايفن ىلاعت هللا ىلع اهقالطإ لبق ظافلألا كلتل

 دراوم قالطإ نع يبنلا ةمئألاو فلسلا مالك يف اريثك دجوي اذهلو) :مالسإلا

 روصق الو قحلا نع نيضيقنلا ولخل كلذ سيلو تابثإلا وأ يفنلاب عازنلا
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 ةلمجملا ظافلألا نم تارابعلا كلت نأل نكلو .قحلا نايب يف ريصقت وأ

 اهيفن يفو «لطابو قح (تابثإ) اهتابثإ يف لطابو قح ىلع ةلمتشملا ةهباشتملا

 اهنإف ةيهلإلا صوصنلا فالخب نيقالطإلا الك نم عنميف «لطابو قح يفن
 نولعجي اهتمئأو ةمألا فلس ناك اذهلو .لطابلاو قحلا نيب اهب هللا قرف ناقرف

 هتبثأ ام نوتبثيف .هعابتا بجي يذلا ناقرفلاو مامإلا وه هلوسرو هللا مالك

 ةلمجملا ةثدحملا تارابعلا نولعجيو .هلوسرو هللا هافن ام نوفنيو هلوسرو هللا

 دعب الإ هنوفني الو ظفللا نوقلطيال اهتابثإو اهيفن اهقالطإ نم اعونمم ةهءاشتملا
 مالك فالخب «.هلطاب يفنو هقح تبثأ ىنعملا نيبت اذإف «ليصفتلاو راسفتسالا

 ال موصعملا ريغ مالكو .هانعم مهفي مل نإو هلوبق بجي هنإف .هلوسرو هللا

 . "9(هانعم مهفي ىتح هلوبق بجي
 نم هنمضتت امو ةلمجملا ظافلألا هذهل جذان مالسإلا خيش ضرع دقلو

 دودحلاو ضارعألا نع ىلاعت يرابلا نوهزني امدنع ةلزتعملاف .لطاب نمو قح
 ههزنت بجي |مع ىلاعت يرابلا هيزنت نودصقي ال «ةيمسجلاو تاهجلاو زايحألاو
 هتبثأ ام يفن اهنيماضم يف نولخدي لب طقف هب هفاصتا ليحتسي ام وهو هنع

 .لايكلا تافص نم هلوسر هل هتبثأو هسفنل هللا

 نع هزنم هللا نإ» :اولاق اذإ «ةلزتعملا يأ» :مهإف) :مالسإلا خيش لوقي

 كلذ نم نومهفي سانلا نأل ركني ام ةرابعلا رهاظ يف نكي مل «ضارعألا

 ضارمألا نم مدا ينبل ضرعت يتلا ضارعألاك داسفلاو ةلاحتسالا نع هزنم هنا

 هل سيل هنأ مهدوصقم نكلو .,كلذ نع هزنم هللا نأ بير الو .ماقسألاو

 يتلا تافصلا نم كلذ ريغ الو هب مئاق مالك الو ةايح الو ةردق الو ملع

 .اضارعأ مه اهنومسي

 اومهوأ «تاهجلاو زايحألاو دودحلا نع هزنم هللا نإ» اولاق اذإ كلذكو

 تاعونصملا هزوحت الو .«تاقولخملا هرصحت ال نأ كلذب مهدوصقم نأ سانلا

 هنع الصفنم الو قلخلل انيابم سيل هنأ : مهدوصقمو حيحص ىنعملا اذهو

 هب جرعي مل ادمحم نأو .هلإ شرعلا ىلع الو بر تاومسلا قوف سيل هنأو
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 الو ءيش هيلإ برقتي الو ,ءيش هيلإ دعصي الو ءيش هنم لزني ملو ء.هيلإ
 نم كلذ وحنو هريغل الو ءاعدلا يف يديألا هيلإ عفرتالو «ءيش ىلإ برقتي

 . ةيمهجلا يناعم

 تاقولخملا سنج نم سيل هنأ سانلا اومموأ (مسجب سيل هنإ» :اولاق اذإو

 هنأ كلذب مهدوصقم نكلو « حيحص ىنعملا اذهو ,قلخلا نادبأ لثم الو

 .©"9(كلذ لاثمأو قلخلل نيابم وه الو ةفص هب موقي الو هسفنب ملكتي الو ىريال
 يف نيملكتملا كلسمل مالسإلا خيش ميوقت نم مدقت ام ىلإ فيضنو

 نم هاري ام كلذ ىلإ فيضن ءاهميهافم ديدحتو ةيدقعلا تاحلطصملا لامعتسا

 ريبعتلا درج ىلإ عجري ال ظافلألا كلت ميهافم ديدحت يف نيملكتملا أطخ نأ .

 اريسفت اهريسفت ىلإ كلذك عجري لب ةنسلاو باتكلا يناعمل ةفلاخم ٍناعمب اهنع
 .نآرقلا اهب مهبطاخ يتلا برعلا ةغلل افلا

 اقبط - نارقلا اهرقي يتلا ةحيحصلا ةيوغللا يناعملل مهيفن يدؤيو

 يف ةحيحص ناعم نع ىلاعت هللا هيزنت ىلإ كلذ يدؤي  ةفلاخملا مهتاريسفتل

 نع اوربع «نيملكتملا يأ» ءالؤه نإ) :مالسإلا خيش لوقي .لطاب وهو هقح
 يف تءاج ابر نارقلا يف تسيل ىرخأ تارابعب نارقلا اهتبثأ يتلا يناعملا

 نوكي دق لب ء.نآرقلا هتبثأ امم تارابعلا كلت تسيلف .رخآ ىنعمب. نارقلا

 عرشلا هافن الطاب ايفتنم نارقلا اهب لزن يتلا برعلا ةغل يف فورعملا اهانعم

 برعلا ةغل يف اهيناعم ريغ ناعم ىلع تارابعلا كلتب اوحلطصا مهو لقعلاو

 يف لدت نكلو .لطاب ىلع برعلا ةغل يف لدت مل اهيفن اوقلطأ اذإ ىقبتف
 مهفي مل هنإ :اولاق برعلا ةغلب مهتبطاخ نإف «لطاب ىلع صاخلا مهحالطصا
 فلاخي ام لاق هنأ هنع نورهظي اوذخأ مهحالطصاب مهباطخ نمو اندارم

 .ةهبتشم ةلمحجم ظافلألا كلت نوك ةهج نم اذه ناكو نارقلا

 .مسجلاو ءرهوجلاو ثودحلاو .مدقلا :ظفل لثم ةمدقتملا ظافلألاك اذهو

 .©"9(. . .زيحتملاو .فلؤملاو .بكرملاو «ضرعلاو

 ."ا١ - ٠١”# ص ١ ج لوقعملا حيرصل لوقنملا حيحص ةقفاوم (/)
 ١١ ص ١ ج لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد (4)

-١58- 



 نم نيملكتملا نم هريغو نيمرحلا مامإ هلمعتسي اهيف ةيلامجإ ةرظن هذه
 يهو .دودح نم  تاحلطصملا كلتل  همدقي امو .ةيدقع تاحلطصم

 نيبو نيملكتملا نم هريغو نيمرحلا مامإ نيب فالتخالا ساسأ نع فشكت

 هعم زوجي امل نايب كلذك اهيفو .هدنع اهدودحو اهنأش 5 يفلسلا جهلا

 ايفن ىلاعت هللا ىلع اهقالطإ يف مازتلالا بجي امو تاحلطصملا كلت لامعتسا

 بترتي امل ايدافت اهدودح هيلع ضرعت نأ بجي يذلا قيقدلا نازيملاو ءاتابثإو

 ,نيمرحلا مامإ مهنمو نوملكتملا اهيف عقو ةيدقع ءاطخأ نم اهلعتسا ىلع
 هئاطخأ ىلع ءانب ةيدقع ءاطخأ يف عقو .نيملكتملا نم هريغك هنأ عقاولاو

 ظافلألل هكرتلو تاحلطصملا كلت ضعبل ميهافمو دودح نم همدق ايف

 يف هنأش «ةيمالكلا ظافلألا هذبم امنع اضيعتسم عضاوملا ضعب يف ةيعرشلا

 .نيملكتملا نم هريغ نأش كلذ

 دودحلاو تاحلطصملا عيمج عبتت اهيف بلطي ال ةيجهمملا انتسارد نأ يبيدبو
 اذه يف طقف مدقن انإو ءادقنو اقيلعتو اضرع نيمرحلا مامإ دنع اهانمدق يتلا

 يفلسلا جبنملل نيمرحلا مامإ جبنم ةفلاخم اهيف رهظت يتلا جذانلا ضعب ماقملا
 خيش هنع فشكي ام وحن ىلع اهدودحو ةيدقعلا تاحلطصملا لامعتسا يف

 نم هريغو نيمرحلا مامإ كلذ يف ءاوس ةيمالكلا بهاذملا يف مالسإلا
 .نيملكتملا

 :يتأيام كلذ نمو

 :ضرعلا - ١

 ىقبي الام هنأب هفرعو «ضرعلا نيمرحلا مامإ اهضرع يتلا تاحلطصملا نم
 نوريو لوقلا اذه نوضفري ءالقعلا روهمج نأ ىري مالسإلا خيشو .هدوجو
 .ىقبت ال ماسجألا نأب ماظنلا لوقك ةرورضلاو سحلل فلاخت هنأ

 ةرفطو ءدرفلا رهوجلا تابثإ لثم وهف لطابلا امأف) :لوقي رخآ عضوم يفو
 ءايبنألا لابب رطخي ال دق اذهف .كلذ وحنو نينامز ضرعلا ءاقب عانتماو ماظنلا

 .بذك هنأ هل نيبت مهدحأ لابب رطخ نإو مهريغو ةباحصلا نم ءايلوألاو
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 ."9(.. .ءوضولا ضقنيال ام باب نم وه بذكلا لطابلا لوقلا نإف
 ضرعلا نأب مهمعز ناك امنإو ددع هرصحي ال ثيحب هترثك كلذب ينعيو

 .ةيسحلا ةرورضلا هتضراعمل الطاب نينامز ىقبي ال

 :نالثملا - ؟
 يفلسلا جبنملا نيمرحلا مامإ اهيف فلاخ يتلا ةيدقعلا تاحلطصملا نمو

 عيمج يف ناكرتشي ناذللا امه هريرقت قبس اى هدنع نالثملاف «ةيلثملا موهفم

 اهلك ماسجألا لئاتب مكحي نيلثملل موهفملا اذه ىلع ءانبو .سفنلا تافص

 لوبقو سفنلاب مايقلاو زيحتلا يهو سفنلا تافص عيمج يف كرتشت ثيح
 مامإ هذخأ لوقلا اذه نأ ىري مالسإلا خيشو .هدنع ةلثاتم يهف ضارعألا

 ماسجألا تسيلف القعو اسح نالطبلا رهاظ لوق وهو ةلزتعملا نم نيمرحلا
 .ديدحلا لئاي زبخلا الو رانلا هبشي جلثلا الف ةلئاتم

 لهأ قرفي اى ةيونعملاو ةيسفنلا تافصلا نيب قيرفتلا ىلع بم مهلوقو
 رهاظ مالك اذهو «ةيهالل ةمزاللا تافصلاو ةيتاذلا تافصلا نيب قطنملا

 : مالسإلا خيش لوقي ء.داسفلا

 ةلئاتم ماسجألاو رهاوجلا نأ وهو ةلزتعملا نم هوقلت لصأ ىلع ءانب اذه)
 .(لثامتت دقو فلتخت دق اهنإف ,ضارعألا فالخب

 هجو نم فلتخت ال هجو لك نم ةلثاتم ماسجألا نأ لوقلا اذه ةقيقحو

 نم بهذلل لثامم بارتلاو .هجو لك نم رانلل لئامم جلثلا لب هجو نود

 تافص يف نيلثاتم اناك ذإ .هجو لك نم ديدحلل لئامم زبخلاو ءدجو لك

 درلا طسب نع هب ىنغتسي ام لقعلاو سحلا ةفلاخم نم هيف لوقلا اذهو

 لوقلا لب «لاوقالا دسفأ نم ماسجألا لئامت ىوعد لصأ لب .هبحاص ىلع

 ةرات لثامتت اهنإف ءاهفالتخاو ضارعألا لثامت يف لوقلاك اهفالتخاو اهلئامت يف

 «نيعملل ةمزاللا ةيونعملاو ةيسفنلا تافصلا نيب مهقيرفتو . ىرخأ فلتختو

 لوق امهالكو «ةيهالل ةمزاللاو ةيتاذلا تافصلا نيب قطنملا لهأ قيرفت هبشي

 .ه١ ص م ج لقئلاو لقعلا ضراعت ءرد (1/5)
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 . .قطنملا لهأ لوق نم دسفأ ءالؤه لوق لب هل ةقيقح ال دساف

 يفنب ربخأ اك رهلئاقو ماسجألا ضعب يواست يفنب ىلاعت هللا ربخأ دقو

 ٌريصَبْلاَو يمغألآ ىوتسي امو# ىلاعت هللا لاقف ضارعألا ضعب نع كلذ

 9و ءاخألا يوتْسَي امو رورحلا آَلَو ٌلّظلآ لَو ٌرونلآ لَو ُتَمُلُظلآ الو

 .78 19 /رطاف «ُتْزْنألآ

 .4 رمزلا 4َنوُمَلعَي آل َنيِذّلاَو َنوُمَلْعَي َنيِذَّلآ يوَتْسَي ُلَهط :ىلاعت لاقو
 *1١. نارمع لآ 4ةآَوَس اوُسْيَلِه

 نم» :ليق ضارعألا نم ال ضرع اب تفلتخا ماسجألا نإ ليق اذإو

 ناويحلا مزلي امك نيعملا مسجلا وأ ءمسجلا عونل امزال نوكي ام ضارعألا

 .قطان هنأ ناسنإلا مزليو ةدارإلاب كرحتم ساسح هنأ

 هقطنو ةدارإلاب هكرحت ةوقو هساسحإ نم هصخي ام نيعملا ناسنإلا مزلياكو

 زوجي ال اذهف .هريغ اهنيع يف هكرشي ال يتلا ةنيعملا رومألا نم كلذ ريغو

 هل مزال وه ذإ هل اضراع نوكي نأ

 اذإف «كلذ دعب هل تضرع تافصلا هذه عيمج نع درجم مسج لقعي امو

 نوكت نأ اهمزاول نم ناك ءامل ةمزال يهو ضارعألاب فلتخت ماسجألا تناك

 يف لثاتت لوقت نأ جاتحت ال اهتاوذب فلتختو لثاتت ءايشألا نأ اذه مامتو

 . "9(اهتافصب فلتخت تاذلاو اهتاوذ

 :مسمجلا ا

 نيرهوج نم فلأتملا وه هضرع قبس (ى نيمرحلا مامإ دنع مسجلا موهفم
 ىلع ينبم وهف «ٌئطاخ موهفم مالسإلا خيش رظن يف موهفملا اذهو ءادعاصف

 .أزجتي ال يذلا ءزحلا هب دارملاو درفلا رهوجلاب لوقلا

 ثيدحلا لهأو ءاهقفلاو فلسلا ةمئأ هركنأ امم درفلا رهوجلا تابثإ) و

 رخآلا نع هيبناج دحأ زيمتي نأ دبال) هنأل (. .ءالقعلا روهمجو ةيفوصلاو

 . (هيف عزانتملا ماسقنالا لبقي وهف كلذك ناك امو

 -١195. 7 ص 6 ج « لقنلاو لقعلا ضراعت ءرذ عكر
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 هنوك عنتما اذه هب ىقالام نيعب اذه ىقال نإف نيرهوج نيب عضو اذإ) و
 , 9"0(هماسقنا مزل اذه هب ىقالام ريغب اذه ىقال نإو امهنيب

 .برعلا هيف هتلمعتسا امم معأ نيملكتملا حالطصا يف مسجلا نإ مث

 ينبي هنا اك .|امسج ءاوحلا ىمست الف امسج هيلإ راشم لك ىمست ال برعلاف
 قبس دقو ماسجألا لثاتب لوقلا وهو ,الطاب ارمأ مسجلل اذه هموهفم لع

 , "9(هنالطب نايب

 ىفنو ©"0اسج سيل هللا ْنأ ررق مسجلل هموهفم ىلع ءانب نيمرحلا مامإو
 .يفلسلا جهنملل فلاخم قالطإب هل اهتابثإ وأ هللا نع ةيمسجلا

 سانلا ضاخ اهيف يأ ءاذه يف ةعدتبملا يناعملا (دمحأ مامإلا هركي لب)

 ةنسلاو باتكلا قفاوي اب الإ  تافصلاو ةيؤرلاو نارقلا يف مالكلا نم هيف

 .نيعباتلاو ةباحصلا راثاو
 يف امل اتابثإو ايفن نآرقلاب ظفللا ينو زيحلاو مسجلا يف مالكلا هرك اذهلو

 قالطإ هيلإ يهتني يذلا لطابلاو .>(. . .لطاب نم تابثإلاو يفنلا نم لك
 .قلخلا نادبأل ًابباشمو تاقولخملا سنج نم هنوك هللا ىلع ةيمسجلا

 هيلع هبتري ام هللا نع قالطإب ةيمسجلا يفن هيلإ يهتني يذلا لطابلاو
 هيضتقي يذلا رمألا ىقيقحلا اهانعمب ةيريخلا تافصلا ىفن نم نوملكتملا

 هقلخل هتليابمو توصو فرحب مالكلاو ةيؤرلاو ولعلاك تافصلا كلتل مهليوأت

 . كلذ لاثمأو

 :زيحتلا -

 وه وأ مرجلا وه زيحتملاو .هسفنب زيحتملا وه نيمرحلا مامإ دنع زيحتلا
 .رهوج هدوجو ثيحب دجوي ال يذلا

 هناحبس ئرابلا نأب هلوق زيحتملاو زيحتلل هموهفم ىلع نيمرحلا مامإ ينييو
 نآل ولعلاو ةيقوفلاب هدنع فصتي الف تاهجلاب صصختتلاو زيحتلا نع ىلاعتي

 .داشرإلا رظنا ءك١11 ص «.4 ج «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد رظنا (/8)
 .47 ص .داشرإلا رظنا (/ة)
 لوك ال66 ص ءال ج «لقتلاو لقعلا ضراعت ءرد (80)
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 نيملكتملا موهفم نأ مالسإلا خيش يأر ينو .مارجألا صئاصخ نم كلذ

 . يوغللا هموهفم ريغ زيحتملاو زيحلل
 ماق ليلدلا نأ ابو .هريغ هزوحي ام نذإ زيحتملاو .هريغ هزوحي ام زيحلاف

 . ىلاعتو هناحبس هنع ىفنم ىنعملا اذهب زيحتملاف هقلخ نم نئاب هللا نأ ىلع

 ىه الا وه ثيح دوجوم ال نأ هانعمف يمدع ىنعم زيحلاب ديرأ اذإ امأو
 ايددجو ازيح تسيل ولعلا ةهج نإ مث هللا قح يف حيحص ىنعملا اذهو
 :مالسإلا خيش لوقي .هللا نع نوملكتملا اهيفني ىتح

 دارملا ريغ امهنم ةافنلا دارمو «نالمحم ناظفلف «ةهحجلا» و «زيحتلا» ظفل امأو

 لثم ءزيحتم وهف زيحتي زيحت نم لعاف مسا زيحتملا نإف .ةفورعملا ةغللا يف

 يف موهفملاو .هطوحيو ءيشلا زوحي ام زيحلاو .كلذ وحنو ءريجتو «ربكتو ذوعت
 .هريغ هزوحو دوجوم ءىش كانه نوكي نأ ةرهاظلا ةغللا

 هيلع تلد امك ءاهيلع لاع ,تاقولخلل نيابم قلاخلا نأ بير الو

 كلذ ىلع ىللاعت هللا رطفو «ةمئألاو فلسلا هيلع قفتاو «ةيهلإلا صوصنلا
 الإ دوجوم مث سيلو كلذك ناك اذإو .ةيلقعلا لئالدلا هيلع تلدو .هقلخ

 «ىلاعت هلل ازيح نوكي دوجوم ءىبش تاقولخملا ءارو سيلف .قولحمو قلاخ

 . رابتعالا اذهب زيحتم وه» :لاقي نأ زوجي الف

 مل نإو ءازيحتم ملاعلا اومسي ىتح ءايمدع ارمأ زيحلاب نوديري دق مهو

 اذهب ازيحتم هنوكف كلذك ناك اذإو .ملاعلا ريغ دوجوم رخآ ءيش يف نكي

 سيلف ءيشب سيلامو «ءيشب سيل مدعلاو ,.يمدع زيح يف هنأ هانعم .رابتعالا

 زيحتم .قلخلا نع زاحنم هنأو هلل دوجوم ال هدحو هنوك نم رثكأ هيف هنوك يف
 زيحتملاب ديرأ اذإف «قولخملا تاذب ةطلتخم هتاذ تسيل مهنع نئاب «مهنع
 نئاب قلخلا ىلع لاع ىلاعت هللا نأ ىلع صوصنلا تلد دقو  هريغل نيابملا

 ىلع لد دق نارقلاف  ىنعملا اذه ىلع تلد دقف ءمهب اطلتخم سيل مهنع

 ,62(.. .اهيف سانلا عزانت يتلا ناعملا عيمج

 .ه5 ص © ْج «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد )8١(
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 :مالكلا "0

 هداقتعال ةجيتن (سفنلاب مئاقلا لوقلا) هنأب مالكلا نيمرحلا مامإ فرع
 مامإ دنع املكتم ىلاعت هنوكف ذئنيحو «توصو فرحب ملكتي ال هللا نأ
 هيلع لدت يذلا يسفنلا مالكلا هب ديري  ةرعاشألا ةمئأل  اعباتم نيمرحلا

 . تارابعلا

 نم ملكتملا نوكيف .(طقف سفنلاب مئاقلا لوقلا وه) مالكلا له نكلو
 . ؟مالك هدلخ يف راد

 ملكتم مكبألا نأ هنم مزلي ذإ .ةلطاب تامازلإ هنم مزلي اذهب لوقلا نإ
 نأ هنم مزلي اك .اذهب لئاق الو يسفنلا مالكلاب هفاصتال قطنيال ناك نإو
 يف امب ظفلتي مل نإو هتالص لطبتف |ملكتم دعي ةالصلا يف هسفن ثدح نم
 هتجوز تقلط هب قطني ملو قالطلاب هسفن ثدح نمو .لطاب اذهو هسفن
 .دحأ هب لوقي ال اذهو هب قطني مل نإو قالطلاب ملكت هنأل كلذ درجمب

 اك توصو فرحب ملكتي ملكتم هللا نأ فلسلا ءالع دنع حيحصلاو

 . ةنسلاو باتكلا صوصن كلذ ىلع تلد

 : حبقلاو نسحلا - 5

 حيبقلاو هلعاف ىلع ءانثلاب عرشلا درو ام هنأب نسحلا نيمرحلا مامإ فرع

 نسح ىلع لدي ال لقعلا نأ هدقتعمل ةجيتن كلذو .هلعاف مذب عرشلا درو ام

 . هحبق الو ءىش

 لبق امنسحو ءايشألا حبق ناكردي ةميلسلا رطفلاو لقعلا نأ حيحصلاو

 . عرشلا دورو

 ىلع ءادتعالاو ضارعألا كتهو ملظلا حبق ناكردي اهنأ كش الف

 ةثاغإو ءافولاو قدصلا نم ةديمحلا قالخألا نسح ناكردي امك .نيرخآلا
 .ضيرملا جالعو يراعلا ةوسكو عئاجلا ماعطإو فوهلملا

 نييلقعلا حبقلاو نسحلا تابثإ ىلع فئاوطلا رثكأو) :مالسإلا خيش لوقي
 مهغأ كلذ ىنعمو ( . . مهريغو ةلزتعملا نم ردقلا ةافن هتبثي امك هنوتيثي ال نكل
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 نأ مالسإلا خيش ىريو .عرشب الإ فيلكت الف فيلكتلا ساسأ هنولعجي ال

 نسحلا يبأ نمز يف مالسإلا يف تثدح يتلا عدبلا نم وه) كلذ يفن

 ةمئأ نم هوحنو ناوفص نب مهجلا قيرطب ردقلا يف ةلزتعملا رظان ال يرعشألا
 اقلطم نييلقعلا حبقلاو نسحلا يفنف :الإواولاق .يفنلا اذه ىلإ جاتحاف ءريجلا
 .650(. . .اهتمئأ الو ةمألا فلس نم دحأ هلقي مل

 :دسيحوتلا - ا

 هب ديريو ةينادحولا داقتعا وه هركذ قبس امك نيمرحلا مامإ دنع ديحوتلا
 .اقباس انحضوأ اى ةيبوبرلا ديحوت

 دنع ديحوتلاف .هل فلسلا ءاملع موهفم فلاخي ديحوتلل هموهفمف اذهلو
 : ةثالثلا هماسقأب ديحوتلا لمشي فلسلا ءالع

 هللا الإ عفان الو قزار الو قلاخ ال نأ داقتعا وهو ةيبوبرلا ديحوت

 هللا ريغل ةدابعلا نم ءيش فرصي ال ةدابعلاب هللا دارفإ وهو ةيهولألا ديحوتو
 ْ .هللا الإ هلإ ال ىضتقم وه اذهو

 هسفنل اهتبثأ يتلا هلل لامكلا تافص تابثإ وهو تافصلاو ءامسألا ديحوتو

 . ليثمتلاو ةهباشملا ىضتقي ال هجو ىلع اتابثإ هلوسر هل اهتبثأو

 ءاملع نظي امك ةيبوبرلا ديحوتب رارقإلا يفكي ال هنأ فلسلا ءاملع دقتعيو
 اوناك نيكرشملا نأ كلذ «ةياغلا وه ديحوتلا اذه تابثإ نولعجي يذلا مالكلا

 يف هللا كراشت اهنأ مهتادوبعم يف نودقتعي اوناك امو هللا ةيبوبرب نورقي

 ريجي يذلا قزارلا قلاخلا وه هدحو هللا نأ نودقتعي لب «ةيقزارلاو ةيقلاخلا

 مهتادوبعمو مهتملا نودبعي امنإو .نارقلا صنب تباث اذهو ء.هيلع راجي الو
 .هللا دنع ىفلزلاو ةعافشلل ابلط

 نأب .هدحو هلل ةيهلإإلا (ديحوتلا يأ» نمضت ا(نإو) مالسإلا خيش لوقي

 يلاوي الو هيلع الإ لكوتي الو .هايإ الإ دبعي الو ءوه الإ هلا ال نأ دهشي
 ام تابثإ نمضتي كلذو هلجأل الإ لمعي الو .هيف الإ يداعي الو .هل الإ

 حيحصلا هثيدح يف هللادبع نب رباج لاق ,تافصلاو ءامسألا نم هسفنل هتبثأ
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 كيبل مهللا كيبل :ديحوتلاب لي هللا لوسر ٌلهأف) :عادولا ةجح قايس يف
 «5(كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ كيبل كل كيرش ال كيبل
 هكلق كل وه اكيرش الإ كل كيرش ال كيبل» :نولوقي ةيلهاجلا يف اوناكو

 ٍ مدقت اك ديحوتلاب هَ يبنلا لهأف .9(كلم امو

 ًاوبنتجآو هلل ًاوُدَبع نأ ًالوُسر ةّمأ َّلُك ىف اَنْثَعَب ُدَقَلَوظ :ىلاعت لاق

 «ُدلُضلا هع ْتّنَح ْن مُئمَو هلآ ىته نا ميثم َتُكطل
 (؟*</لحنلا)

 هدحو هللا ةدابع ىلإ سانلا اوعد مهنأ ءايبنألا نم يبن لك نع ربخأو
 .هل كيرش ال

 هدحو هللا نأ داقتعا وهو ةيبوبرلا ديحوت درجم ديحوتلاب دارملا سيلو ...

 ءالؤه لوقيو .فوصتلاو مالكلا لهأ نم هنظي نم كلذ نظي امك ملاعلا قلخ
 . .ديحوتلا ةياغ اوتبثأ دقف ليلدلاب كلذ اوتبثأ اذإ مهأ

 ههزنو تافصلا نم ىلاعت برلا هقحتسي اب رقأ ول لجرلا نأ) ركذ مث
 لب ادحوم نكي مل ءيش لك قلاخ هدحو هنأب رقأو ,هنع هزني ام لك نع

 هلإلا وهو هدحو هللا نأب رقيف ءهللا الإ هلا ال نأ دهشي ىتح انمؤم الو

 .هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب مزتليو ةدابعلل قحتممملا

 ىنعمب هلإلا وه سيل ةدابعلا قحتسي يذلا دوبعملا هولألا ىنعمب وه هلإلاو

 دقتعاو عارتخالا ىلع رداقلا ىنعمب هلإلا رسفملا رسف اذإف .قلخلا ىلع رداقلا

 ديحوتلا يف ةياغلا وه ديحوتلا اذه تابثإ لعجو .هلإلا فصو صخأ اذه نأ
 يبأ نع هنولقني يذلا وهو .ةيتافصلا ةملكتم نم هلعفي نم كلذ لعفي اك

 نإف .هلسر هب هللا ثعب يذلا ديحوتلا ةقيقح اوفرعي مل .هعابتأو نسحلا

 كلذ عم اوناكو ءيش لك قلاخ هدحو هللا نأب نيرقم اوناك برعلا يكرشم

 اا ال ص ٠ ج ةحيحص يف ملص ءاور 08
 كج حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور :لاق مث هوحنب دئاوزلا عمج يي يقهيبلا هركذ 05(

 *١7177. ص
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 ىلاعت لاقو 00 َنوكٍر شم مهو ل هللآب ممر ُنِمْوُي امو ىلاعت لاق

 َنوُرَكَذت لاف 3 هلل َنوُلوُْيَس # َنوُمْلْعَت ْمثُك نإ هيف نَمَو ضال نك لو

 لق هل َنوُلوَيَس ميظَعْلآ ٍِشْرَعْلآ ّبَرَو ٍعيَسلآ تومَسلآ بر نَم لق
 نإ ِْيَلَع ُراجي لَو ُريم َرُهَو ءيش لُك ُتوُكَلَم هديب نم لُق * َنوُقتت الفأ

 .6 . .َنوُرَحْسُت نا لُق هلل َنوُلوُقَيَس َنوُملعَ مسك
 رمقلاو سمشلل دجسي نم ءالؤه عابتأ نم ناك اذههلو) :لاق مث

 برقتيو ءاهلد كسنيو ءاهل موصيو ىلاعت هللا وعدي | اهوعديو بكاوكلاو
 ةربدملا يه اهنأ تدقتعا اذإ كرشلا انإو كرشب سيل اذه نإ :لوقي مث اهيلإ

 .اكرشم نكأ مل ةطساوو اببس اهتلعج اذإف يل
 نم هوحنو اذهف «ءكرش اذه نأ مالسإلا نيد نم رارطضالاب مولعملا نمو

 يذلا ديحوتلا ىمسم يف هنولخدي ال مهو .هلسر هب هللا ثعب يذلا ديحوتلا

 , 069(. . .هيلع اوحلطصا

 نيمرحلا مامإ دنع ةيدقعلا دودحلاو تاروصتلا نم دقن دراوم ضعب هذه

 جبنملل اقبط ةيميت نبا مالسإلا خيش نيملكتملا نم هريغ ىلإو هيلإ هجو امم
 دئاقعلا نم اهيلع بترتي ام نايبو اهئطخ نايبب كلذو ماقملا اذه يف يفلسلا

 . ةلطابلا

 ٠١5. افسوي (86)

 .46 - م66 نونمؤملا (ك)

 .؟94 - ؟5؟4 ص 2.١ ج .ضراعتلا ءرد (870)

 "ال ١ -





 هجحنم

 دئاقعلا ىلع يلقعلا لالدتسالا يف

 .دهاشلا ىلع بئاغلا سايقب لالدتسالا : لوألا لحفلا
 . جئاتنلا تامدقملا جاتنإب لالدتسالا : يناثلا لصفلا
 .ميسقتلاو ربسلاب لالدتسالا : ثلاثلا لصفلا
 . هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب لالدتسالا : عبارلا لصفلا
 بجي هيلع ليلد الام ] ةدعاقب لالدتسالا :سماخلا لصفلا

 .[ هيفن
 هلثم ةحص ىلع ءىشثلا ةحصب لالدتسالا :سداسلا لصفلا

 .هلثم ةلاحتسا ىلع هتلاحتسابو
 ىئلوألا سايق : عباسلا لصفلا
 .ىقطنملا سايقلاب لالدتسالا : نماثلا لصفلا
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 قرط بسح ةديقعلا اياضقل نيمرحلا مامإ ميسقت «©”ًاقباس انضرع دقل
 تابثإك .لقعلاب الإ كردي الام ىري اك اياضقلا هذه نم نأ انيأرو ءاهتابثإ

 ةلدألا ىه اف . خلا ملاعلا ثودح تابثإكو .هتردقو هملعو هتايحو هللا دوجو

 5 ٍلقعلا هجبنم روصت يلاو ءاياضقلا هذه تابثإل اهكلس ىتلا ةيلقعلا

 يف هكلس اع ناهربلا ةلحرم يف اهكلس ىتلا ةلدألا تنفلتخا لهو .كلذ

 .«لماشلاو داشرإلا ةلحرم

 قرط لماشلاو داشرإلا ةلحرم يف لمعتسا دق نيمرحلا مامإ نأ عقاولا

 :ةيتآلا لالدتسالا

 .دهاشلا ىلع بئاغلا سايق - ١

 . جئاتنلا تامدقملا جاتنإ -

 . ميسقتلاو ربسلا -
 .هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب لالدتسالا -

 ةمئأ ىلإ ىلوألا ةعبرألا قرطلا ناهربلا هباتك يف نيمرحلا مامإ دئسأ دقو

 ةلحرم يف امل هلامعتسا مغر اهيلإ دقنلا ماهس هجوو .يرعشألا بهذملا
 :يتأي اب ناهربلا ةلحرم يف اهنع ضاعتساو لماشلاو داشرإلا

 .رشتنملا ال رصحنملا ميسقتلاو ريسلا )١(

 .ثحبلا نم 47 ص رظنا )١(
 ىلوألا مضت نيتعومجم ىلا مسقنت اهنأ .ةيمالكلا نيمرحلا مامإ تافلؤم نع انثيدح دنع انركذ نأ قبس (؟)

 ىلوألا ةعومجملا نأو .ناهربلاو يئايغلاو ةيماظنلا ةيناثلا مضتو لماشلاو داشرإلاو صيخلتلا بتك

 .هتايح نم ىلوألا ةلحرملا يف تبتك
 ةيناثلا ةعومجملا يف ةيجهتملا هئارآ روطت دعب ايف ىرن فوسو قباسلا بابلا نم 50 ص عجار

 .ىلوألا ةعومجملا بتك يف هيلع تناك اًع

 فه م7 <
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 .دتسملا ناهربلا (؟)

 .,2©فلخلا ناهرب (9)

 مامإ مهنع هركذ ايف رصحنت ال ةرعاشألا ةمئأ قرط نأ انه ظحلنو

 :اهنم .مهيلإ بسنت ىرخأ اقرط اولمعتسا دق مهنإ ذإ «نيمرحلا
 .لولدملا نالطبب نذؤي ليلدلا نالطب )١(

 .(©تامازلإلا (9)

 اهلمعتسا يتلا قرطلا عيمج ةساردلاو ليلحتلاب عبتتن فوس بابلا اذه يفو

 يف وأ لماشلاو داشرإلا ةلحرم يف ءاوس ءيلقعلا لالدتسالا يف نيمرحلا مامإ

 ام وأ «.هايإ هلاعتسا ىلع اصان هل نونعام كلذ يف ءاوسو .ناهربلا ةلحرم

 هذه يف رصتقن نلو ,يحالطصالا همساب هل هلامعتسا ركذي نأ نود هلمعتسا
 مامإ اهجهتنا يتلا يلقعلا لالدتسالا قرطل يرظنلا ضرعلا درجم ىلع ةساردلا

 هذه نيمرحلا مامإ لامعتسال ةيقيبطت جذان كلذ ىلإ مضنس اننكلو .نيمرحلا
 .دئاقعلا تابثإ يف قرطلا

 ةيلقعلا قرطلا هذه نم قيرط لك نم يفلسلا فقوملاب كلذ عبتن مث

 .لالدتسالل

 ١160. صو !”١ صو /١١7 صا ١ ج ,ناهريلا رظنا ()

 ."ا/ ص فقاوملا رظنا (5)

 45868 ص نودلخ نبا ةمدقم رظناو

 يلع روتكدلل يمالسإلا ملاعلا يف يملعلا جينملا فاشتكاو مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم رظناو

 .ا١"ا/ 5"1١7  ص راشنلا يماس
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 لوألا لصفلا

 دهاشلا ىلع بئاغلا سايقب لالدتسالا

 :هموهفم - ١

 . ؟نيمرحلا مامإ لبق نيملكتملا دنع دهاشلا ىلع بئاغلا سايق موهفم وهام

 مولعملاب الالدتسا هلعجي ةلزتعملا نم مشاهابأ نأ رابجلادبع يضاقلا ركذ

 نكلو) :لاقف .عنام ريغ هنأب مشاه يبأ لوق ىلع بقع مث .ملعي الام ىلع
 «بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسا هنأ لالدتسا لك يف ىضتقي قالطإلا اذه

 دق ءالعلا نأ يف ةهبش ال و ,مولعم ريغ لولدملاو .مولعم ًادبأ ليلدلا نأل

 .©(ضعب نود لالدتسالا بورض ضعب كلذب اوصخ
 اصاخ سايقلا اذه لعج ىلوألا نأ ىري رابجلادبع ىضاقلاف اذههلو

 نكمي ال بئاغلا ناك اذإ ءانع بئاغ وهام ىلع اننيب اهيف مولعملاب لالدتسالاب)
 .©9(دهاشلا ىلع ءانبلا ةقيرطب الإ ءادتبا هتفرعم

 .هتملع ام دهاشلاو .,كملع نع باغام بئاغلا لعجي هلوخنم يف يلازغلاو

 ."9(هتملعام ىلإ هدرتف كملع نع باغام بئاغلاب ىنعملاو) :لوقي ذإ

 .عنام ريغ هفيرعت نأب مشاه يبأ مالك ىلع دري ام هيلع دري وهف اذهلو

 ءاج ذإ .«يطسرألا ليثمتلل لباقملا وه سايقلا اذه لعج ملعلا رايعم يفو

 هيمسيو ءاسايق ءاهقفلا هيمسي يذلا وهو «ليثمتلا سداسلا فنصلاو) هيف

 دحاو نيعم ءزج يف مكح دجوي نأ هانعمو .دهاشلا ىلإ بئاغلا در نوملكتملا

 .(ام هجوب ههباشي رخآ ءزج ىلإ همكح لقنيف
 ١57. ص .فيلكتلاب طيحملا (0)
 ١57. ص .فيلكتلاب طيحملا ()
 .#6 ص .لوخنملا (9
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 ثداح ءامسلا :لوقت نأ تايلقعلا يف هلاثمو) :الئاق لاثمب كلذ حضو مث

 دهاشي يتلا ماسجألا هذهو ناويحلاو تابنلا ىلع اسايق مسج هنأل

 , 0(... .اهثودح

 ليثمتلا ليبق نم اضيأ سايقلا اذه ةيريصنلا رئاصبلا بحاص لعج دقو

 وهو هضيقن بئاغلاب دارملاو .هعباوتو سوسحملا وه دهاشلاب دارملاو .يطسرألا
 دهاشلاب لالدتسالا هنومسي عرف ليثمتلا نمو) :لاق ذإ .ءسوسحمب سيلام

 هيف لخديو .هعباوتو سحملا نع ةرابع مهدنع دهاشلا نأكو .بئاغلا ىلع

 بئاغلاو .هتردقو هتدارإو هملعك ةصاخلا هسفن رومأ نم ناسنإلا هب رعشي ام

 .©(ةهباشملا نم اههنيب ل دهاشلا مكح بئاغلا يف نوتبثيف سحمب سيلام

 ليثمتلا نيبو .دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نيب ةلباقملا نأ يل ودبيو

 .ةمات ةلباقمب تسيل - يلازغلا هحرش امك - يطسرألا

 ©"دهاشو بئاغ نيبال .«نيدهاش نيب يرجي دق ليثمتلا نأل  الوأ

 هباشتلل يطسرألا ليثمتلا يف عرفلا ىلإ لصألا نم مكحلا لقن نأل -ايناث

 دبال لب .دهاشلا ىلإ بئاغلا در يف هرابتعا حصي ال ءام هجوب |هنيب

 نيملكتملا دنع ريتعي ام وهو .مكحلا لقنل ضتقم هجو نم كلذ يف

 هوجولا يهو «ةقيقحلاو ةلالدلاو طرشلاو ةلعلا عماوج نم كلذ يف

 .سايقلا اذه ةحصل ةيضتقملا

 :دهاشلا ىلع بئاغلا سايقل نيملكتملا مادختسا - "؟

 «نيمرحلا مامإ لبق لالدتسالا قرط نم قيرطلا اذه ةلزتعملا فرع دقل

 نم عونلا اذه يف اباتك طايخلا نيسحلا يبأل نأ رابجلادبع يضاقلا ركذ دقلف

 .©'دهاشلا ىلع بئاغلا سايق ينعأ لالدتسالا

 ١34. ص ملعلا رايعم .(8)

 4"١. ص ةيريصنلا رئاصبلا رظنا )٠١(

 1١58. ص فيلكتلاب طيحملا رظنا )١١(
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 تافصلا تابثإ يف همدختسا دق هسفن رابجلادبع ىضاقلا نأ دجن اننأ امك

 ةلالدلا عماجب سايقلا اذه امدختسم ايحو املاعو ارداق ىلاعت هنوك تبثأف
 هنوك ىلع ةلالد لعفلا ةحص نأ ىلع لدي يذلا امأو) :كلذ يف هلاق امو

 ءانم دحاولاك لعفلا هنم حص امهادحإ :نيتلمج دهاشلا يف ىرن انأ وهف ارداق

 قراف لعفلا هنم حص نمف .فنادملا ضيرملاك لعفلا هيلع رذعت ىرخألاو

 يهو ةلمجلا ىلإ عجرت ةفص الإ كلذ سيلو رومألا نم رمأب هيلع رذعت نم
 نأل ارداق نوكي نأ بجيف ىلاعت ميكحلا يف تباث مكحلا اذهو .ارداق هنوك

 .09(ايئاغ ادهاش فلتخت ال ةلدألا قرط

 نكي مل ول ىلاعت يرابلا نأ تابثإ يف يرعشألا نسحلاوبأ همدختسا دقلو

 افصتم ناكل ملعلاب افوصوم نكي ملول هنأو .مالكلا دضب افصتم ناكل |ملكتم

 .هدضب وأ مالكلاب فاصتالا نم ولخي ال دهاشلا 5 يحلا نأل كلذو .هدضب

 .بئاغلا يحلا يف مكحلا اذكهو

 اذكهو هدضب وأ ملعلاب فاصتالا نم ولخي ال دهاشلا يف يحلا نأ اك

 .كلذك بئاغلا يحلا يف مكحلا

 لزي مل ناك ول هنأ متمعز ملو :لئاق لاق نإف) : يرعشألا نسحلاوبأ لوقي
 افوصوم نكي مل اذإ يحلا نأل هل ليق ؟مالكلا دضب افوصوم ناكل ملكتم ريغ

 افوصوم ناك ملعلاب افرصوم نكي مل اذإ هنإ [ك .هدضب افوصوم ناك مالكلاب
 ولخي يح ىلع ةلالد مقت ملو همكح كلذ اننيب ايف يحلا نأ كلذو .هدضب

 ملعلا نم ولخي يح ىلع ةلالد مقت مل اك .بئاغلا يف هدادضأو مالكلا نم

 رمألا عمتجا دقف ملعلا دضب الو ملاع هنأب افوصوم ال نوكي ىتح .هدادضأو
 هنأو ملعلا دضب فوصوم الو ملاع ريغ يح اننيب ايف ليحتسم هنأ :|هيف

 مقي مل هنأو مالكلا دضب فوصوم الو ملكتم ريغ يح اننيب ايف ليحتسم
 .©5(. . .بئاغلا يف ةلالد كلذ ىلع

 لعجي (هديهمت) يف ينالقابلا دجن نيمرحلا مامإ لبق ةرعاشألا ةمئأ نمو

 ١١( ص ةسمخلا لوصألا حرش ١6١ - ١68.
 ) )17ص عدبلاو غيزلا لهأ ىلع درلا يف عمللا باتك /0".

 ه١56-



 اهنمو) :روكذملا هباتك يف ءاج ْذِإ ,لالدتسالا عاونأ نم اعون سايقلا اذه

 دهاشلا يف ءيشلل فصولاو مكحلا بجي نأ :«لالدتسالا عاونأ نم يأ»

 بئاغلا يف ةفصلا كلتب فصو نم لك نأ ىلع ءاضقلا بجيف .ءام ةلعب

 هنأل .دهاشلا يف اهقحتسم مكح ةلعلا كلتل امل قحتسم هنأ يف همكحف

 ءاهبجويام مدع عم ةفصلا كلتب فصولا قحتسم ىلع ليلد مايق ليحتسي

 دوجول املاع ناك امنإ ملاعلا نأو هفيلأتل |مسسج ناك امنإ مسجلا نأب انملعك كلذو

 لك فيلأتو .ملاع هنأب فصو نم لك ملع تابثإب ءاضقلا بجوف .هملع
 زوجي ال ةلعل قحتسملا يلقعلا مكحلا نأل عمتجم وأ مسج هنأب فصو نم

 نأ نع اهجرخي كلذ نأل ,اهفلاخي ءيش دوجول الو اهمدع عم قحتسي نأ

 ."9(مكحلل ةلع نوكت

 يف وهف سايقلا اذهل هريغو نيمرحلا مامإك  نيملكتملا مادختسا نطاوم امأ

 اذإ هنوكلسي امنإو) فقاوملا حراش لوقي .لجو زع هلل يناعملا تافص تابثإ

 ايهقف اسايق تانكمملا ىلع هنوسيقيف ىلاعتو هناحبس هللا مكح تابثإ اولواح

 اذه يف دبالو ساوحلا نع ابئاغ هنوكل «ىلاعت هيلع بئاغلا مسا نوقلطيو

 سيقملاو سيقملا نيب ةكرتشم ةلع تابثإ نم اقلطم سايقلا يف لب سايقلا
 2 . هيلع

 نيح يف ةلعلاب عمجلا الإ سايقلا اذه عماوج نم ركذي مل فقاوملا حراشو

 .يتأيس اك ةدع عماوج سايقلا اذهل نأ

 .طقف يناعملا تافص تابثإ يف سايقلا اذه نيمرحلا مامإ مدختسي الو

 ال تافصلا هذه نأ ىري  ةيركفلا هلحارم نم ةلحرملا هذه يف  هنإ لب

 تابثإ نأ ملعاف) :نيمرحلا مامإ لوقي .دهاشلا ىلع بئاغلا سايقب الإ تبثت

 .29(. .دهاشلاب بئاغلا رابتعا نم الإ ىقلتي ال ةيلزألا ةفصلاب ملعلا

 .١؟ ص .ديهمتلا (15)
 .ها 58 ةئس ةيئيطنطسقلا ةعبط الا“ - 7١ ص فقاوملا حرش (15)
 .49 ص .داشرإلا (15)
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 :دهاشلا ىلع بئاغلا سايق عماوج

 نود نم سايقلا اذه مادختسا نيمرح لا مامإ مهنمو نيملكتملا دنع حصي ال

 اسايق ناك الإو .يناثلا ىلع لوألا سايق ححصي دهاشلاو بئاغلا نيب عماج

 . اتطاخ

 ليطعتلاو هيبشتلا ىلإ يدوي عماج الو طباوض الب سايقلا اذه مادختساف
 هللا نأب لوقلا عماج نود نم همدختسي نم مزلي هنأ اك .داحلإلاو ةقدنزلاو

 لعافلا ىلع بئاغلا لعافلا ساقيف مسج دهاشلا يف لعافلا ذإ ءمسج

 ال ةميدق ثداوحلا نأب لوقلا هنم مزلي اك ءمسج هنأب يضقيو .دهاشلا

 مث ...) :نيمرحلا مامإ لوقي كلذ يفو «ةبقاعتم الإ دهاشت مل ءاهل لوأ

 نم هب مكحتلا زوجي الف دهاشلا ىلع بئاغلا ءانب امأ «نوملكتملا يأ» اولاق

 تيمعو ةلطعملا تلطعو ةهبشملا تهبش هب مكحتلا نمو .يلقع عماج ريغ
 . ةقدانزلا رئاصب

 يذلا دوجوملا ةلطعملا تلاقو اروصتم سيل العاف رن مل :ةهبشملا تلاقف

 .9(...لوقعم ريغ ادوجوم بساني ال
 الإ ىقلتي ال ةيلزألا ةفصلاب ملعلا تابثإ نأ ملعاف) داشرإلا يف ءاجو

 رفكلاو رهدلا ىلإ رجي عمج ريغ نم كلذب مكحتلاو دهاشلاب بئاغلا رابتعا نم
 دهاشلا مكحب بئاغلا ىلع ىضقي :لاق نم نإف .لوقعلا اهابأت ةلاهج لكو

 ثيح نم .ادودحم (اسج ىلاعت ئىرابلا نوكب مكحي نأ همزل عمج ريغ نم
 لوأ ريغ ىلإ ثداوحلا بقاعتب ءاضقلا هنم مزليو كلذك الإ ًلعاف دهاشي مل

 ."(تالاهجلا نم كلذ ريغ ىلإ ةبقاعتم الإ اهدهاشي مل ثيح نم
 سايقلا اذهل دبال هنأ نوري نيمرحلا مامإ مهنمو نيملكتملا نأ ىرن قبس امم

 , عماوجلا ىمست طباوضلا هذهو .ميسجتلاو داحلإلا يف عقوأ الإو طباوض نم
 عمجلا يناثلاو «ةلعلاب عمجلا) يهو ةرعاشألا دنع عماوج ةعبرأ يهو

 .©"9(ليلدلاب عمجلا عبارلاو .طرشلاب عمجلا ثلاثلاو «ةقيقحلاب

 ١1١7. ص ١ ج .ناهربلا (10
 .4»# ص ىداشرإلا (18)
 .178 - ١١7 ص ١ ج ناهربلا (19)
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 يه مهريغو نيملكتملا نم هباحصأ دنع عماوجلا نأ ركذ مالسإلا خيشو

 .©طرشلاو ليلدلاو ةلعلاو دحلاب عمجلا

 نوكي نأ ودعي ال رمألاف ةقيقحلاب عمجلا وه دحلاب عمجلا نأ ودبيو
 .ريبعتلا يف افالتخا

 : يه مهدنع عماوجلاف ةلزتعملا امأ

 .ةلعلا )١(

 .ةلالدلا (5؟)

 .ةلعلا ىرجم يرجيام (9)
 نم غلبأ وهام بئاغلا يف دجوي مث رمأب دهاشلا يف مكحلا قلعتي) نأ (5)

 ,(9(رمألا كلذ

 عمجلا - نيمرحلا مامإ مهنع يكحي امك  ةلزتعملا اهربتعا يتلا عماوجلا نمو

 نأب اومكحو ءابئاغو ادهاش طرشلا اودرط مهنأ) مهنع يكحي ذإ .طرشلاب

 ىلاعت ئرابلا نوك يف ءكلذب اوضق مث ءايح هنوكب طورشم املاع ملاعلا نوك
 . "9(ارداق املاع

 يفاقلا تبثأ فيك ىرأل ةسمخلا لوصألا حرش ىلإ عوجرلاب يننكلو

 لمعتسي الو ةلالدلا ةرابع لمعتسي هنأ تدجو ءايح ىلاعت هنوك رابجلادبع
 اههدحأ) نيلصأ ىلع ادمتعم ايح ىلاعت هنوك تبثأ ذإ ءطورشمو طرش ةرابع

 .(ايح الإ نوكي ال رداقلا ملاعلا نأ يناثلاو رداق ملاع ىلاعت هنأ

 :نيتاذ دهاشلا يف ىرن انأ وهف يناثلا امأو) :الئاق يناثلا لصألا تبثأ مث

 ملعيو ردقي نأ حصي ال رخآلاو ءانم دحاولاك ملعيو ردقي نأ حص اههدحأ

 كلذ سيلو .«”"رومألا نم حصي ال نم قراف كلذ هنم حص نمف .دامجلاك

 دهاشلا يف اذه تبث اذإف ءايح هنوك يهو ةلمجلا ىلإ عجرت ةفص الإ رمألا

 .©"9(ابئاغو ادهاش فلتخت ال ةلالدلا قرط نأل بئاغلا يف تبث

 2.1548 - ١57 ص فيلكتلاب طيحملا (؟١)

 .87 ص .داشرإلا (59)

 .رومألا كلت هنم حصي ال نم قراف (59

 15١. ص «.ةسمخلا لوصألا حرش (؟4)
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 مامإ اهربتعا يتلا ةعبرألا عماوجلا هذه ةيليصفتلا ةساردلاب يلي |يف ضرعنو

 .هحيحصت يف اهلاعتسا قرطو سايقلا اذه يف نيمرحلا

 :ةلعلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق -أ

 ادوجو امزالتي ىتح ابئاغو ادهاش لولعملاب ةلعلا طابتراب ءاضقلا وهو
 .امدعو

 : نيتوطخب متيو

 .دهاشلا يف ةلعب لولعم مكحلا نأ تابئإ : ىلوألا

 ديري امدنع الثمف ءادهاشو ابئاغ لولعملاو ةلعلا نيب مزالتلا درط : يناثلا

 تاذلا ىلع ةدئاز ةفصك ىلاعت هلل ملعلا ةفص تابثإ نوملكتملا

 مكحلا اذه نولوقيف ءاملاع هنوك ليلدلاب تبث دقو اهب ةمئاق ةيهإلا

 .دهاشلا يف ملعلا يه ةلعب للعم امللع نوكلا وهو

 ةيهلإلا تاذلا نأ تبث اذإف ءابئاغو ادهاش نامزالتم لولعملاو ةلعلا نإ مث

 «عماوجلا يأ» اهدحأ) :نيمرحلا مامإ لوقي .ملعلاب اهفاصتا تبث ةملاع
 مزل هيلع ةلالدلا تماقو ادهاش ةلعب الولعم مكح نوك تبث اذإف «ةلعلا
 دحاو لك يفتنيو ءامزالتي ىتح ابئاغو ادهاش لولعملاب ةلعلا طابتراب ءاضقلا
 للعم ادهاش املاع ملاعلا نوك نأب انمكح وحن اذهو يناثلا ءافتنا دنع |ىبنم

 , 20(. . .ملعلاب

 ناك اذإ تافصلا يتبثم لوقكف ةلعلاب عمجلا امأف ...) ناهربلا يف ءاج

 ©(. .ابئاغ كلذ درط مزل ملعلاب اللعم ادهاش املاع ملاعلا نوك

 دنع ةلعلا سايقل لباقملا وه سايقلا اذه نأ يجافخ داع .د ىريو

 لوقي ,ةقطانملا دنع (ىمللا)لا ناهربلل لباقم هنأ ىري يلازغلا نأو «نييلوصألا
 دنع ةلعلا سابق سفن وه ةلعلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايقو) :دامع .د

 يأ (مللا)لا ناهرب نويقطنملا هامس امل لباقملا هنأ يلازغلا ررقيو .نييلوصألا

 )١6( ص .داشرإلا 489#.

 ( 26.ناهربلا 3  2١ص ١3586.
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 2(... نع هب باجي ام ركذ

 ناك نإ طسوألا دحلا نأ ١... ملعلا رايعم يف ءاج يذلا نكلو :تلق

 (9*(. .مللا ناهرب نويقطنملا هاسو .ةلع سايق ءاهقفلا هس ربكألا دحلل ةلع

 ةلعلا سايقو يمللا ناهربلا نيب ةحيرص ةاواسم اهيف ىرن اى يلازغلا ةرابعو

 ججحلا عاونأ نم عونك ىطسرألا ليثمتلا نع ةثيدح دنع يل ازغلا نكلو

 بئاغلا :سايقل لباقملاو يلوصألا سايقلل لباقملا وه ىطسرألا ليثمتلا نأ نيب

 نيب ةاواسملاب لوقلا يلازغلا ىلإ دنسأ امدنع داع روتكدلا لعلو .دهاشلا ىلع

 نيب هتاواسم مث ءصنلا اذه يف يلوصألا سايقلا نيبو دهاشلا ىلع بئاغلا

 يواسي هنأ ررقف ءهيلع قباسلا صنلا يف ىمللا سايقلاو يلوصألا سايقلا

 ةاواسملا هذه تناك نإو يمللا سايقلا نيبو دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نيب

 .ىرت |( ةحيرص تسيل

 يف هبراضت نم يلازغلا مامإلا صن نيب عمجلا هنمضتي امع رظنلا ضغبو

 ارظن - ايواسمو ةرم ليثمتلل ايواسم دهاشلا ىلع بئاغلا سايق هرابتعا

 ضغب ء.ىرخأ ةرم يمللا سايقلل - يلوصألا سايقلا نيبو هنيب ةاواسملل

 نيبو دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نيب ةاواسملا نم هنمضتي امو اذه نع رظنلا

 انل نإف ."*ىرخأ ةرم ليثمتلاك ةفيعض ةجحو .مللا ناهربك ةيوق ةجح

 سايقلاو .ةهج نم دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نيب ةاواسملا ىوعد ىلع ابيقعت

 .ىرخأ ةهج نم يطسرألا ليثمتلاو يمللا سايقلاو يلوصألا
 نأ كلذ .ةحيحص ريغف يلوصألا سايقلا نيبو هنيب ةاواسملا ىوعد امأ

 يف مدختسي - ةلعلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق ينعأ  سايقلا اذه

 .اقباس انعم رم امك بئاغلا يف .ةلعلا تابثإ

 .”ا/00/ ص .ريكفتل ةعلا جهانم 277/0

 .؟7١5* ص . ملعلا رايعم (798)

 .”54 ص «نييقطنملا ىلع درلا رظنا  ةقطانملا دنع ةفيعض ةجح ليثمتلا ريتعي (194)
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 بولطملا ملعلا يهو ةلعلا ىلع الثم املاع نوكلا وهو لولعمب لالدتسا وهف

 .بئاغلا يف هتابثإ

 ةلعلا نيب مزالتلا درطيف ملعلاب للعم دهاشلا يف املاع ملاعلا نوك نأل

 .ادهاشو ابئاغ لولعملاو

 ةلعلا نإ ذإ ؟يلوصألا ةلعلا سايقل لباقملا وه سايقلا اذه نوكي فيكف

 داري يذلا مكحلا تسيلو سايقلا ناكرأ نم نكر يلوصألا ةلعلا سايق يف

 . هتابثإ
 .”"رمخلاك امارح ناكف ركسم ذيبنلا :لوقت

 .رمخلا انه لصألاف

 .راكسإلا :ةلعلاو

 .رمخلاك امارح ذيبنلا نوك :مكحلاو

 سايقلاو ةلعلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نيب ةاواسملا ىوعد امأو

 ىلع ةلعلاب لالدتسا مللا ناهرب نأ كلذ .كلذك ةحيحص ريغ يهف يمللا

 ةجيتنلاف مومحم طالخألا نفعتم لكو طالخألا نفعتم اذه لوقت .لولعملا

 .طالخألا نفعتم يهو ةلعلا لولعم مومحمو .©"١مومحم اذه

 الثم ملعلاك ةلعلل تابثإ وهف ةلعلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق امأ

 بئاغلا سايق نيب ةاواسملا ىوعد امأ .املاع نوكلا وهو اهلولعمب نيلدتسم

 انررق نأ قبس دقو .كلذك ةحيحص ريغف يطسرألا ليثمتلاو دهاشلا ىلع

 , 95”2كلذ

 : ليلدلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق - ب

 يلقعلا هليلدب نورقم مكح دهاشلا يف دُجو اذإ هنأ كلذب نوملكتملا ينعيو
 .ليلدلا اذه هقح يف تبث اذإ بئاغلا يف مكحلا كلذ لثم تبثي هنإف

 000 007 صا # جا ماكحألا رظنا ب“
 "2.737١ ص .ملعلا رايعم رظنا (*1)

 . 178 ص .ةفرعملا طباوض رظناو
 .ثحبلا نم ١44 ص رظنا (*”507)
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 الاد الإ دجوي الف امئاد درطم ىلقعلا ليلدلا نأ ةررقملا قئاقحلا نم ذإ

 ْ .ابئاغ وأ ادهاش هلولدم ىلع
 كلذ درطيف دهاشلا يف ثدحملا دوجو ىلع ليلد يهف ثادحألا كلذ لاثمو

 دجوي مل القع لولدم ىلع ليلد لد اذإف) :نيمرحلا مامإ لوقي .بئاغلا 5

 .©9(ثدحملا ىلع ثادحألا ةلالدك اذهو ابئاغو ادهاش لاد ريغ

 ماكحإلاو صيصختلاو ثودحلا :انلوقك ليلدلاب عمجلاو) ناهربلا يف ءاجو

 .29(. .ابئاغ كلذ درط بجيف ادهاش ملعلاو ةدارإلاو ةردقلا ىلع لدت

 سفن وه ليلدلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نأ دامع روتكدلا ىريو
 يمللا سايقلل لباقملا هنأ يلازغلا نع لقنيو .نييلوصألا دنع ةلالدلا سايق

 سايق نأ ظحالملا نمو) :لوقيف ةظوحلمب قباسلا هلوق عبتي مث ةقطانملا دنع

 سايق ينعي) قباسلا سايقلا سكع ةلع ىلع لولعمب لالدتسا ةلالدلا

 .(اهيلع ةلالدو ةلعلا ىلع ناهرب وهف نذإ © (ةلعلا
 يف ناك ايلمع سايقلا اذهل مهمادختسا نأ ةرعاشألا ىلع كردتسا مث

 لالدتسا هنأ نم ررقت ام سكع اهل ةلولعم يه يتلا تافصلا ماكحأ تابثإ

 لالدتسالا يف نوقتلي ةلزتعملاو ةرعاشألا ةمئأ نكلو) :لاقف ةلع ىلع لولعمب

 ينعأو .يناتسرهشلاو ينيوجلا ريبعت دح ىلع تافصلا ماكحأ ىلع سايقلا اذهب
 فيكف تافصلا هذه رخآ ىلإ ارداق امللع هنوك ىلع الثم هب نولدتسي مهنأ

 .©9(؟ةلع ىلع لولعمب لالدتسا هنأب لوقلا عم كلذ ىتأتي

 ,لولعم ىلع ةلعب الالدتسا سايقلا اذه اومدختسي مل ةرعاشألا نأ عقاولاو

 ىلع لولعمب لالدتسا هنأ نم هنأش يف ررقم وه امل اقبط هومدختسا امنإو

 ةدارإلاو ةردقلا ىلع ماكحإلاو صيصختلاو ثودحلاب اولدتسا ثيح «ةلع

 .©””ناهربلا يف نيمرحلا مامإ نع افنا هانلقن امك ملعلاو

 .846 ص .داشرإلا ”*)
 .1١؟8 ص ؟ ج .ناهربلا (*4)
 .قبس امك لولعملا ىلع ةلعلاب لالدتسا ةلعلا سايق (”5)
 ."ا8 ص .ريكفتلا جهاتم (75)
 .156 ص ؟" ج .ناهربلا رظنا (”/)
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 ثودحلا ناك اذإف) هلوق يف اذه مهنع لقن دق هسفن داع روتكدلا نإ مث

 توبث بجيف ملعلا ىلع اليلد ماكحإلا ناكو دهاشلا يف ةردقلا ىلع اليلد الثم

 .©9(بئاغلا يف مكحلا اذه

 هنأ ةمئألا بتك نم القان ارض ىتلا ةلثمألا لالخ نم ىرت تنأف

 ."9(ملعلا ,ةردقلا) ةلعلا ىلع (ماكحإلاو ,ثودحلا) لولعمب لالدتسا
 هلوق يف خلا ارداق هنوكك تافصلا ماكحأ ىلع نيمرحلا مامإ لالدتسا امأ

 رداقلا نوك ىلع وأ ؛ةردقلا ىلع لدي ثداحلا نأ كلذ يف اندنع ىضرملا انلق)

 .240(. . .املاع مكحملا نوك ىلع لدي مكحملاو ارداق

 مل ىرت امك وهف تافصلا ماكحأ ىلع نيمرحلا مامإ لالدتسا امأ لوقأ

 لالدتسا وهف تقولا سفن يفو .دهاشلا ىلع بئاغلا سايق هنأب هيف حرصي

 .ةلع ىلع لولعمب وأ لولعم ىلع لولعمب
 ريغ ماقملا اذه يف ةرعاشألا ىلع دامع روتكدلا كاردتسا نأ ىرن اذهلو

 .دراو

 :طرشلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق - ج

 توبث يف طرش ةايحلاو ىلاعت هلل ةايحلا ةفص تابثإ نوملكتملا دارأ اذإف
 يف تافصلا هذه دوجوب نولدتسي مهنإف .دهاشلا يف ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا

 دوجو نع طرشلا دوجو فلختيال ثيح «ةايحلا ةفصب هفاصتا ىلع بئاغلا

 عمجلا يف ةيناثلا ةقيرطلا) :نيمرحلا مامإ لوقي .ابئاغو ادهاش طورشملا

 كلذ لثم تبث مث ادهاش طرشب اطورشم مكحلا نوك نيبت اذإف «طرشلا
 .دهاشلاب ارابتعا طرشلا كلذب اطورشم هنوكب ءاضقلا بجيف ابئاغ مكحلا

 كلذ ررقت الف ايح هنوكب طورشم املاع ملاعلا نوك نأب انمكح وحن اذهو

 .(40(. . .ابئاغ درطا ادهاش

 .”7/8 ص .ريكفتلا جهانم ةيكقز
 قيرطب لب ةيعيبطلا ةيلعلاك باجيإلا قيرطب هللا نع رداص هنأ ملاعلا دوجول ةلع هللا نوكب دصقيال ("9)

 .رايتخالاو لعفلا
 .5؟ ص «,داشرإلا (450)

  )41١ص .داشرإلا 87.
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 ادهاش ةايحلاب طورشم ملعلا :انلوقك طرشلاب عمجلاو) ناهربلا يف ءاجو

 .«9(بئاغلا ىلع كلذب مكحلا بجيف

 ملعلا وأ .داشرإلا يف امك املاع هنوك وهو طورشملاب لدتسي هنأ ىرت تنأف

 امك ةايحلا وأ داشرإلا يف امك ايح هنوك وهو طرشلا توبث ىلع ناهربلا يف امك
 .ناهربلا يف

 .دهاشلا يف اذهو ايح هنوك وهو طرشب طورشم اماع صخشلا نوكف

 .ايح هنوك تبث املاع ىلاعت هنوك تبث اذاف بئاغلا يف كلذ درط بجوف

 طورشملا نأ مادام .طرشلاب عمجلاو ليلدلاب عمجلا نيب قرفلا امو :تلق

 ؟ليلدلا عماجب ىفتكي ال اذاملو طرشلا ىلع ليلد

 : ةقيقحلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق - د

 هب ماق نم دهاشلا يف ملاعلا ةقيقحف ءابئاغو ادهاش ةقيقحلا درط بجيف

 هللاب ملعلا ةفص مايق ىلع لدتسي اذبيو ءاضيأ بئاغلا يف كلذ درطيف .ملع
 |مههمف» نيمرحلا مامإ لوقي .ةقيقحلل ادرط املاع هنوك تبث دق مادام ىلاعت

 نأب انمكح وحن كلذو ابئاغ هلثم يف تدرطا ققحم يف ادهاش ةقيقح تررقت

 ْ .(9(..ملع هب ماق نم ملاعلا ةقيقح

 .«9ناهربلا يف اذه لثم لاقو
 همدختسا دقو ؛ةعبرألا هعماوج هذهو دهاشلا ىلع بئاغلا سايق وه اذه

 داشرإلا) ةلحرم ةيركفلا هلحارم نم ىلوألا ةلحرملا يف انلق امك نيمرحلا مامإ
 تابثإ يف هل نيمرحلا مامإ مادختسال ةلثمأ يلي اميف درونو .(لماشلاو
 -:دئاقعلا

 ْق .دهاشلا ىلع بئاغلا سايقب نيمرحلا مامإ لالدتسا عضاوم نم - 3

 :[ لماشلاو داشرإلا ]

 ١578. ص ١. ج ناهربلا (:؟)
 .484 ص داشرإلا (59)

 ١58. ص ١ ج ناهربلا رظنا (:5)
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 :ملاعلل ثدحملا تابثإ : الوأ

 تابثإ يف دهاشلا ىلع بئاغلا سايق (داشرإلا) يف نيمرحلا مامإ مدختسا

 مامإ مدختسا ذإ ءاثدحم نوكلل نأ تابثإ كلذ نمف .ةيدقعلا اياضقلا ضعب

 ءاقباس رم (ىك هتابثإ يف ليلدلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نيمرحلا
 ابئاغو ادهاش لاد ريغ دجوي مل القع لولدم ىلع ليلد لد اذإف) :لاق ثيح

 .242(ثدحملا ىلع ثادحألا ةلالدك اذهو

 ءاذه مهالدتسا يف ةرعاشألا ىلع اضارتعا ةلزتعملل نأ هركذ ردجي امبو

 يلاتلابو .مهدنع ةردقلل رثأ ال ذإ .دهاشلا يف اثدحم نوتبثي ال ةرعاشألاف

 ايش قيرطلا اذهب ثدحملا دوجو تابثإ باب ةلزتعملا ىري (ك مهمامأ دسني
 . مهبهذم عم

 يف يرعشألا نسحلا يبأ ىلع اذه مهضارتعا نيمرحلا مامإ ركذ دقلو

 ابئاغ ثدحملا تابثإ نأ نم هوركذ ام امأو) :الئاق هنع باجأو .لماشلا

 تابثإ نأ ركذ مث «0(...طقاسف ادهاش اثدحم تبثي ال نمم ميقتسي ال

 ال بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا قيرط دادسناف ةريثك قرط هل ثدحملا

 نيمرحلا مامإ نم اينمض ايلست اذه ينعي لهف .قرطلا ةيقب دادسنا ينعي

 نيذلا ةرعاشألا لوصأ عم قفتي ال سايقلا اذه مادختسا نأب ةلزتعملا مازلإب

 ؟دهاشلا يف اثدحم نوتبثي ال

 (؛9 : ىلاعت هلل ةيونعملا تافصلا تابثإ :ايناث

 ىلاعت هنوك يهو «ةيونعملا تافصلا ضعب تابثإ يف نيمرحلا مامإ كلس

 .رظنلا كلسم ةراتو ةرورضلا كلسم ةرات املاع هنوكو ارداق

 ةرورضلا ساسأ ىلع ارداق املاع ىلاعت هنوك اتبثم [ داشرإلا ] يف لوقي

 فئاطل لقاعلل نابتساو ملاعلا عناص ىلاعت يرابلا نأ ررقت اذإف) :ةيلقعلا

 قاستالا نم اههنيب امو ضرألاو تاوامسلا هب فصتت اب طاحأو .عنصلا

 .44 ص .داشرإلا (:4ه)

 .58868 ص .لماشلا (ة5)

 ١". ص .داشرإلا (فوصوملاب ةمئاق للعب ةللعم اهب فوصوملل ةتباثلا ماكحألا يه ةيونعملا تافصلا) (47)
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 ملاع نم الإ ثدحت مل اهنأب ملعلا ىلإ رطضيف .ماكحإلاو ناقتإلاو ماظتنالاو

 ىتوملاو ةلهجلا نم عارتخالا عانتما يف بيبللا بيرتسي الو ءاهيلع رداق اهب
 مكحملا لعفلا نأ ةهيدبلا ىلع لقاع لك ملعي كلذكو .ةزجعلاو تادامجلاو

 روطس هل تحال دقو زوج نمو «هب لهاجلا نع هرودص ليحتسي نيتملا

 لوقعملا نع نوكي طخلاب لهاج نم اهرودص ةموقرم ةقستم طوطخو ةموظنم
 .«؟0(اجلاو لهجلا هيت ينو اجراخ

 بئاغلل اسايق ىلقعلا رظنلا قيرط نع اديرم املاع ىلاعت هنوك تابثإ امأ

 ةلزتعملل همازلإ لالخ نم انل حضتي هنإف «ةلالدلا عماجب دهاشلا ىلع
 صيصختلا نوكل .هنم صيصختلا دوجول .اديرم ىلاعت هنوك تابثإ ةرورضب

 ىلع ناقتإلاو ماكحإلا ةلالد اودرط امك «ةدارإلاو دصقلا ىلع لدي دهاشلا يف

 مامإ لوقي ءاذه يف ةدارإلاو ملعلا نيب قرف الو ءابئاغو ادهاش املاع نوكلا

 ضعب يف عوقولاب دابعلا لاعفأ صاصتخا نأ انل متملس دق) :نيمرحلا

 اهتاقوأب اهصيصخت ىلإ دصقلا يضتقي .«تافصلا نم صئاصخ ىلع تاقوألا
 ىلع لدت ,ماكحإلاو ناقتإلاو ماظتنالاو قاستالا نأ اك ءاهتافص صئاصخو
 ىلا ادصاق هنوك ىلع لدي صاصتخالا كلذكف ءاملاع نقتملا نوك

 لقاعلا ليخت ول ءاهدارطا مزلي عطقلا ىلإ ةيضفملا ةيلقعلا ةلدألا»و .صيصختلا

 ىلع ةلدألا ةيضق نم اهجورخل ابجوم كلذ ناكل «ةلاد ريغ ةلالدلا توبث

 ٍ . . مومعلا

 ررقم وهف .ادوصقم ادارم هنوك ىلع هلجأ نم ادهاش لقعلا لدي هجو لكو

 ولو ءادهاش لعفلا هيلع لد ام ىلع هلعف ةلالد مزالتب ىلاعت هللا لعف يف

 ادهاش ماكحإلا لدي نأ غاسل ءاهدرط مدعو ةلالدلا ضقنل ضرعتلا غاس

 ىلع ىلاعت هللا لعف يف ماكحإلا لدي نأ ريغ نم املاع مكخملا نوك ىلع

 2459(. . .املاع هنوك

 سايقب اديرم املاع هنوك تبثي نيمرحلا مامإ نأ ىلع ليلد صنلا اذهف
 .ةلالدلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا

 .5؟ - 5١ ص ءداشرإلا (؛)
 568 - 584 ص داشرإلا (49)
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 :ىلاعت هلل يناعلا تافص تابثإ :اثلا

 ءاملاع ارداق هنوك يهو «ةيونعملا تافصل' نيمرحلا مامإ تبثأ نأ دعب

 بجت يتلا ةايحلاو ملعلاو ةردقلاك يناعملا تافص تابثإ دارأ كلذ دعب :لوقأ

 .ةيونعملا تافصلا كلت اهنع

 ىلع بئاغلا سايق قيرط نم الإ نكمي ال اهتابثإ نأ اهل هتابثإ ءانثأ ررقف

 ال ةيلزألا ةفصلاب ملعلا تابثإ نأ ملعاف) :نيمرحلا مامإ لوقي .دهاشلا
 .©0(.. .دهاشلاب بئاغلا رابتعا نم الإ ىقلتي

 ةقيقحلا عماجبو ةلعلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا سايقب ملعلا تبثأف

 سايقب ةايحلا ةفص تبثأو .عماوجلا نع انثحب ءانثأ هانررق نأ قبس اك

 نأ نيمرحلا مامإل ملسن ال نحنو .«طرشلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا

 نم هيعدي ايع الضف .ٍلقعلا جينملا لالخ نم الإ تبثت ال يناعملا تافص

 .ةيلقعلا ةلدألا روص نم ةروصلا هذبم الإ تبثت ال اهنأ

 فلسلا هكلس قيرطلا اذهو ,يعمسلا جبمملاب تبثت نأ نكمي اهنأ كلذ
 قبس اى ةلدألا علو ةنابإلا هيباتك يف يرعشألا بهذملا مامإ هكلسو

 ةفص اتبثم لوقي ذإ «ةلدألا عمل هباتك يف نيمرحلا مامإ هكلس دقل لب «هانررق
 اهنم تافصلا تابثإب هللا باتك نم صوصن تحرص دقو) :ةردقلاو ملعلا

 ."04هملعب الإ ّعَضَن آلَو نأ نم لمحت اَمَوإ9 :ىلاعت هلوق
 . "9 هملعب ُهلَرَنَأ» :لئاق نم زع لاقو

 ةٌوقْلآ ود قار وه هللآ نإ :هسفن ىلع اينثم احدتمم هناحبس لاقو

 .0ُنييَمْلا
 .©*تنيرسفملا قافتاب  ةردقلا ىهو  ةوقلا هسفنل تبثأف

 خيش لوقي .تافصلا هذه تابثإل ىرخأ ةيلقع اقرط كلانه نإ مث
 .287؟ ص داشرإلا (ة0١)

 .ثحبلا اذه نم ١54١ 214 10 ص رظنا )0١(
 1١١. ةيآ ءرطاف ةروس (09)
 .155 ةيآ .ءاسنلا ةروس (ه“)
 .ه/4 ةيآ «تايراذلا ةروس (ه4)
 .4864 ص ةلدألا عمل (ه5)
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 نم مهعبتا نمو ةمئأآلا اهكلسي يتلا قرطلا نم نأ :انه دوصقملاو) مالسإلا

 نيتلباقتملا نيتفصلا ىدحإب افوصوم نكي مل ول هنأ :بابلا اذه يف ةنسلا راظن

 فصوي مل ولو .ءتوملاب فصول ةايح لاب فصوي مل ولف .ىرخألاب هفاصتا مزلل
 ممصلاب فصول رصبلاو عمسلاب فصوي مل ملو ءزجعلاب فصول ةردقلاب

 . مكبلاو سرخلاو

 بلسف «هيف الخاد ناكل ملاعلل نيابم هنأب فصوي مل ول هنأ كلذ درطو

 هزني صقن ةفص كلتو .ىرخألا توبث مزلتسي هنع نيتلباقتملا نيتفصلا ىدحإ

 :انلوق ريغ قيرطلا هذهو .ىلوأ قلاخلا هيزنتف ,تاقولخملا نم لماكلا اهنع

 تابثإ قيرط نإف «ىلوأ قلاخلاف «قولخملا اهب فصتي لاك تافص هذه نإ

 .”"7(اهضقاني ام يفنب اهتابثإ قيرطل رياغم اهسفنأب لاكلا تافص

 مهيفن عم ىلاعت هتاذب ثداوحلا مايقب مهلوق يف ةيماركلا ضقانت نايب :اعبار

 .اهب هفاصتال

 هب موقي اب فصتي ال هنأو برلا تاذب موقت ثداوحلا نأ ةيماركلا ىري
 تاذب موقي ثداحلا لوقلا) : مهلوق نيمرحلا مامإ مهنع يكحيو .ثداوح نم

 . ©" (ةيلئاقلاب لئاق وه امنإو هب لئاق ريغ وهو ىلاعتو هناحبس برلا

 ىلع بئاغلا سايق امدختسم ضقانتلاب مهمهتم مهلوق نيمرحلا مامإ دريف

 فاصتا هنم مزلي دهاشلا يف ىنعملا مايق ذإ .ضقانتلا هجو نايبل دهاشلا

 صخشلا اذه ناكل ملع ام صخش يف ماق ولف .مكحلاب هب ماق يذلا لحملا

 .بئاغلا يف مكحلا اذكهو (لكتم ناكل مالك هب ماقولو ءاملاع

 نأ هنم مزلي ءهب فصتي نأ ريغ نم ىنعم هب موقي بئاغلا نأب لوقلاو

 الو ملع دهاشلا يف موقيف ءهب فصتي نأ ريغ نم ىنعم هب موقي دهاشلا

 ىلإ يدؤيو قئاقحلا طلخ ىلإ يدؤي اذهو هب ماق يذلا ملعلاب اماع نوكي

 ىلإ مكريصم ةيماركلل لوقنو» لوقي ذإ نيمرحلا مامإ لوق دح ىلع تالاهج

 ىنعم مايق زاج ول ذإ ضقانت هب ئرابلا فاصتا مكيفن عم ثداح لوق تابثإ

 ١0١. ص ةيرمدتلا ةلاسرلا (55)

 .454 ص ,داشرإلا (ها)
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 مولعو لاوقأ مايق ادهاش زاجل همكحب فصتي نأ ريغ نم ًابئاغ لحمب

 كلذو يناعملا نع ةبجوم ماكحأب لاحملا فصتت نأ ريغ نم لاحمب تادارإو

 .69(...تالاهج ىلإ رجيو قئاقحلا طلخي

 :هللا ىلع حلصألا بوجو ىفن :اسماخ

 ىلع بئاغلا سايقب هللا ىلع حلصألا بوجو تابثإ يف ةلزتعملا لدتسي
 |ميف متعجور اذإف) محل هتشقانم ءانثأ لوقي ذا نيمرحلا مامإ ركذي (ىك دهاشلا

 القع نيكردم انسحو احبق اهيف متمهوت دهاشلا يف ةلثمأ ىلإ متعزف هومتلحتنا
 .©2(.. .دهاشلا ىلإ بئاغلا در كلذ داقتعا دعب متلواحو

 نم نكمي ام ىصقأب هريغ صخشلا حلصي نأ بوجوب ةلزتعملا مزلأ مث
 ىلع بجي ال هنأ اوملسو كلذب اومزتلي مل اذإف دهاشلا يف حالصلا عاونأ

 يف بجي مل حلصألا لعف هقح يف بجي مل اذإف ءدهاشلا وهو هيلع سيقمل
 .بئاغلا

 هريغ حلصي نأ انم دحاولا ىلع اوبجوت نأ يغبنيف) :نيمرحلا مامإ لوقي

 اوبجوت مل اذإف ابئاغو ادهاش حلصألا لعف بوجو ىلإ اريصم ناكمإلا ىصقأب

 دقف ابئاغ هيف شقاني ايف هيلإ عوجرملا لصألا وهو ادهاش حلصألا لعف

 .©”(مكليبس متمسحو مكليلد متضقن
 : ىلاعت هللا نع ةدارإلا ةفصل يبعكلا يفن لاطبإ :اسداس

 هنوكب ءافتكالا ىريو «ةقيقحلا ىلع ىلاعت هلل ةدارإلا ةفص يبعكلا تبثيال

 .ةفص ىلإ جاتحا دهاشلا يف يحلا نأل ءاديرم هنوك ريدقت نع املاع ىلاعت

 عقوف .بويغلاب ملاع وهف ىرابلا امأ ءهنع بيغملاب طيحي ال هنأل «ةدارإلا
 .اديرم هنوك ريدقت نع املاع هنوكب ءازتجالا

 ىلع بئاغلا سايق امدختسم بهذملا اذه نيمرحلا مامإ لطبأ دقلو

 ..45 ص .داشرإلا (هم)
 .؟5988 ص .داشرإلا (ه9)
 8 ص .داشرإلا 4لدز
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 .قداص هريخي نأك هلعف نم نوكيس ام ىلع علطاو ملع ول دهاشلاف .دهاشلا

 اذكهو .ةدارإلا ةفص نع هتفرعمو هملعب ىنغتسا هنإ :لاقي الف هللا هملعي وأ

 .بئاغلا يف
 نوكيس ام ىلع اعلطم ادهاش العاف مهيلع ضرفن مث) نيمرحلا مامإ لوقي

 رقتفال كلذك رمألا ناك ولو .هايإ هللا مالعإ وأ .هاتأ قداص ءابنإب .هلعف نم

 ىلإ ليلدلا هجو فرص ىلع ليوعتلا لطبف هيلإ دصقلا ىلإ كلذ عم لعفلا

 .©0(هلعف نم عقي مل امع لعافلا لوهذ

 :ناهربلا يف دهاشلا ىلع بئاغلا سايقل نيمرحلا مامإ دقن - ه

 [ى داشرإلا ةلحرم يف سايقلا اذه مدختسا دق نيمرحلا مامإ نأ عمو

 دقتناف .دقنلا ماهس هيلإ اهجوم (ناهربلا) يف هضفر نأ ثبل ام هنإف ءانحرش

 :ةلعلاب عمجلا دقن أ

 ةلعلاب عمجلاو) الئاق سايقلا اذه يف ةلعلاب عمجلا نيمرحلا مامإ دقتنا

 . "9(هنيعب

 ةفصلا هذه نأ ساسأ ىلع ىلاعت هلل ملعلا ةفص انتبثأ اذإ :كلذ ىنعمو

 مامإ نإف بئاغلا يف كلذ دوجول املاع ىلاعت هنوك نم هل تباث وه امل ةلع

 :نيرمأب سايقلا اذه دقتني نيمرحلا

 .ابئاغو ادهاش ةيلولعملاو ةيلعلا ىفن : امهوأ

 نوكف .ملعلا ةفصو املاع ىلاعت هنوك نيب ةيلولعم الو ةيلع ال هنأ : امهينا

 يه ملعلا ةفصف هل ملعلا ةفص توبث هتقيقح يف وه املاع ملاعلا

 .50 ص .داشرإلا (11)
 ١13١. ص ١١ ج ناهربلا (15)

 .6ا/ ص لوخنملا رظناو
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 تبشي نمم مهريغ نود يرعشألا بهذملا ةمئأ ىلع دراو دقنلا اذهو :تلق

 اومدختسا دق ةرعاشألا ةمئأو نيمرحلا مامإ نأ ملعن نحنو .لولعملاو ةلعلا

 ةلعلا يف مهبهذم عم ضقانتي مادختسالا اذه لهف .سايقلا نم عونلا اذه

 ةلعلا نومهفي مهنإ مأ .ضقانتلا اذه نع نيلفاغ اوناك اذه عمو .لولعملاو

 لاز ام يذلاو يلوصألا سايقلا يف لولعملاو ةلعلاك سايقلا اذه يف لولعملاو

 ؟ةلعلا تابثإل كلاسملا ناهربلا يف انيبم نيمرحلا مامإ همدختسي

 سايقلا يف ةيلولعملاو ةيلعلا ةركف لوبق ربتعيف ادحاو موهفملا ناك نإ

 .نيمرحلا مامإ نم امكحت سايقلا اذه يف اهضفرو يلوصألا
 ةلعلا ىنعمب سايقلا اذه يف انه ةلعلاو ءافلتخم |بنم موهفملا ناك نإو

 نيمرحلا مامإ نوكيف .©"ةرامألا ىنعمب لوصألا يف ةلعلاو «ةرثؤملاو ةيلقعلا

 سايق مهمادختسال .«نيضقانتم قيرفتلا اذهب مهميلست ضرف ىلع ةرعاشألاو
 .ةيلولعملاو ةيلعلا يفن مهبهذم نأ عم .ةلعلا عماجب دهاشلا ىلع بئاغلا

 : ةقيقحلاب عمج ا هدقن - ان

 ةقيقحلاب عمجلاو) :الئاق ةقيقحلاب عمجلا دقتنا ةلعلاب عمجلا دقتنا اكو
 نأ ساسأ ىلع ىلاعت هلل ملعلا ةفص انتبثأ اذإ اننأ ىري ذإ (ءيشب سيل
 بئاغلا يف رمألا نوكي كلذكف .ملعلا هب ماق نم دهاشلا يف ملاعلا ةقيقح
 فيكف ميدقلا ملعلل فلاخم ثداحلا ملعلا) نأل ءيشب سيلف كلذ تلعف اذإ

 .©9(؟اهفالتخا عم ةقيقحلا يف ناعمتجي
 ,ثداحلا ملعلاو ميدقلا ملعلا نيب عمجت يتلا يه (ةيملعلا) نإ ليق اذإف

 بلط نمو ال ةقيقح ال ةيلقعلا للعلا :ءالؤط لوقنف) هلوقب ةيلقعلا ىلع ةيعمسلا للعلا سيقي نم باجأ ذإ .ةيناثلا تبثيو ىلوألا يفنيف ةيعمسلا ةلعلاو ةيلقعلا ةلعلا نيب. نيمرحلا مامإ قرفي (1)
 ةيعمس ةلع ىمسي ام مه لاقي مث .لولعملاو ةلعلا يف مالكلا قيقد ىلع لاحم وهف كلذب ةطاحإلا
 .(ةيلقعلا ةلدألاب لباقت نأ اهقحو نظلا كلسم يف ةرامأ يهف
 .#44 ص .؟ ج .ناهربلا

 ١٠"١. صال جا .ناهربلا (5)

 ١ك



 ةلطاب يهو ©لاوحألاب لوقلا ىلع ينبم كلذ نأب نيمرحلا مامإ باجأ
 , (9هدنع

 :ايلامجإ اضقن دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نيمرحلا مامإ ضقن - ج

 ةدئاف ال نأ نيب امدنع ايلامحإ اضقن سايقلا اذه نيمرحلا مامإ ضقن امك

 ليلد مقي مل وأ بئاغلا يف بولطملا ىلع ليلدلا ميقأ ءاوس .دهاشلا ركذ نم

 .بولطملا ىلع

 مقي مل نإو «رثأ دهاشلل سيلف بئاغلا يف بولطملا ىلع ليلد ميقأ ولف

 .ةدارإلا توبث ىلع لدي الثم صيصختلاف .هل ىنعم ال دهاشلا ركذف ليلد

 ىلإ ةجاح نود بئاغلا يف ةدارإلا ةفص اهب تبث اهنيب ةلالدلا تمت اذإف

 يف رمألا نوكي كلذ ىلع اسايقو .دهاشلا يف اههنيب ةلالدلا ماتب داهشتسالا

 هنأ :كلذ يف عماجلا لوقلاو) :نيمرحلا مامإ لوقي «ةقيقحلاو ةيلعلا عماوج
 .دهاشلا ركذل رثأ الو .دوصقملا وهف بئاغلا يف بولطملا ىلع ليلد ماق اذإ

 سيلو ءهل ىنعم ال دهاشلا ركذف بئاغلا يف بولطملا ىلع ليلد مقي مل نإو

 .©9(ليلدلاو طرشلا يف يرجي اذهو سايق لوقعملا يف
 يف دهاشلا ىلع بئاغلا سايقل هضقن يف نيمرحلا مامإ يلازغلا عبات دقلو

 ركذ ةدئاف مدع انيبم ملعلا رايعم يف لاقف .ملعلا رايعمو لوخنملا هيباتك

 نيعم طرش ىلع اينبم مكحلا اذه ناك اذإ «بئاغلل مكح تابثإ يف دهاشلا

 .ينغتسأل :لاقف ؟رحبلا تبكر مل ناسنإل ليق اذإ) لاق طرشلا اذه ققحتو

 يدوهيلا كلذ نأل :لاقف .؟تينغتسا رحبلا تيكر اذإ تلق ملو :هل ليقف

 مكحلا توبث نم مزلي الف اّيدوهي تسلف تنأو لاقيف .«ىنغتساف رحبلا بكر

 يدوهب هنأل نغتسي مل وه :لوقي نأ الإ هصلخي الف كيف مكحلا توبث هيف

 كقيرط لب ءوشح يدوهيلا ركذف نذإ :لوقنف ءارجات رحبلا بكر هنأل لب

 .(مدعلاب الو دوجولاب ةفصتم ريغ دوجول ةفص) اهنأب (داشرإلا) يف لاحلا نيمرحلا مامإ فرع (+هز
 8١. ص داشرإلا رظنا .ابيركنم ىلع در ذإ داشرإلا يف لاوحألاب نيلئاقلا نم نيمرحلا مامإ ناكو

  55١ُج ناهربلا رظنا ١ صا ١"١1.

 ) )50ج ناهربلا ١اص ١"1.

 اكاد



 طقسيو رسوأل رحبلا بكرأ اضيأ انأف .ءهرسيأ رحبلا بكر نم لك لوقت نأ

 ققحت امهم طرشب الإ دهاشلا ىلإ بئاغلا در يف ريخ ال نذإف .يدوهيلارثأ

 .(©"9(نيعملا دهاشلا رثأ طقس

 :دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نم ىفلسلا فقوملا - 5

 هنمو قح وه ام هنم دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نأ مالسإلا خيش ىري

 ممألا قافتاب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق) :لوقي كلذ يفو .لطاب وه ام

 درجمب هدر حلصي مل لطابلا نم اذه نأ نيبتي مل نإف «لطابو قح ىلإ مسقني
 ,9*6(كلذ

 نم ةروصلا هذه نم ةفسالفلاو نيملكتملا فقوم بارطضا ىلإ راشأ دقلو

 مهمصخ اهلمعتسا اذإ اهنوضفريو ءارا نم مهقفاوي ام تابثإل اهنولمعتسيف

 ىلع مهلك ةفسالفلاو نوملكتملا) : مالسإلا خيش لوقي «ءعارا نم مهفلاخي ايف

 مهنم لك .نوبرطضم دهاشلا ىلع بئاغلا سايق يف مه مهتلاقم فالتخا

 دق ناك ْنِإو .كلذ يف هلمعتسا ام هعزانم ىلع دريو هتبثي ايف هلمعتسي
 ىلع اوشمي مل مهنأ كلذ ببسو هنود وه ام رخآ عضوم يف وه لمعتسا

 هقحتسي ام بسحب ال لوقلا بسحب هدرو هلوبق راص لب  ميقتسم طارص

 اهنم لبقي مهنم لك ةيوبنلا صوصنلا يف اضيأ مهدجن | «يلقعلا سايقلا

 يذلاو ثيدحلاب ملعلا لهأ قافتاب ةلوبقملا رابخألا نم دودرملا ناك نإو

 ةسيقألا يف مهلاحف ثيدحلاو ملعلا لهأ قافتاب ةبوذكملا ثيداحألا نم هلبق

 بارطضالاو ضقانتلا نم كلذ يف مهل ةيعمسلا صوصنلا يف مهلاحك ةيلقعلا

 لوقعملا ةقفاومو ةماقتسالاو لدعلا نم كلذ يف اوناكف ةمئألاو فلسلا امأو

 .07 ص لوخنملا رظناو ١١5 ص ملعلا رايعم (58)
 440 ص ١ ج ةيمهجلا سيسأت ضقن (59)
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 , "”(رخأآ  لاحب حيحصلا لوقنملاو حيرصلا

 هلح ىلع علطن امدنع ربكأ ةجردب انل حضتي مالسإلا خيش يأر لعلو

 نمو «لالدتسالا نم ةروصلا هذه مادختسا ىري نم نيب عقو يذلا عازنلل

 يملكتم نأ اقباس هنع انلقن (ىك مالسإلا خيش ركذ ذإ .اهمادختسا عنمي

 هذه نومدختسي نيملكتملا نم مهريغو ينوغازلاو ليقع نباو يضاقلاك ةلبانحلا
 ةفص تابثإل ةلعلاو طرشلاو ليلدلاو دحلا عماجب لالدتسالا نم ةروصلا

 . ”2ةدارإلاو ملعلا

 لهأ ىلإ هتلاسر يف همادختسا مهيلع ركنأ دمحابأ خيشلا نأ ركذ مث

 اَمَو ملعب مهْيَلَع َنَّصَقنلَنِ : ىلاعت هلوقل ابئاغ ىمسي ال هللاف .نيعلا س
5 0 

 َنونمْوي َنيذّلاط .ىلاعت هلوق رسفت فلسلا نم ةفئاط نأ ملعلا عم

 .©9هللاب ناميإلا بيغلاب ناميإلا نم وأ هللا وه بيغلا نأب 004 َبيَغْلاب

 ؟نيتفئاطلا نيب باطخلا لصف وه اف
 مسا نأ نيتفئاطلا نيب باطخلا لصفو) :الئاق مالسإلا خيش باجأ

 .هكردن ملف انع باغ ام هب داري ةيفاضإلا رومألا نم .بئاغلاو «بيغلا

 رخآلا نع باغ اذإ انم دحاولا نأل كلذو ءانكردي ملف انع باغام هب داريو

 دابعلا ىلع ديهش هناحبس هللاو ءاذه اذه الو اذه اذه كردي مل اقلطم ابيغم

 يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم هنع بزعي الو .مهيلع نميهم مهيلع بيقر

 يف لخدي اذهلو ءابيغ ناك دابعلا هري مل (ال» |نإو ابئاغ وه سيلف .ءامسلا

 كلوق نم لعاف مسا (بئاغلا) نإف بئاغب وه سيلو هب نمؤي يذلا بيغلا
 ردصم وهف (بيغلا) امأو .«بئاغ ريغ دهاش هللاو بئاغ وهف بيغي باغ

 موصلاو لدعلاك لعافلا عضوم ردصملا عضوي ام اريثكو ءابيغ بيغي باغ

 .ريمألا برض مهردو قزرلاو قلخلاك لوعفملا عضومو ءروزلاو

 000 06# ص ١ ج ةيمهجلا سيسأت نايب (0)
 .ثيدحلا اذه نم ١58 ص رظنا (/1)
 .7 ةيآ فارعألا ةروس (/7)
 7 ةيآ ةرقبلا ةروس (/9)

 .ه65-١13ض ١4 ج .يواتفلا عومجم رظنا (75)
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 وأ دوهشملا يه ةداهشلاف .ءردصم اضيأ ىهو ةداهشلاب بيغلا نرقي اذهلو

 ,ةداهشلا ضيقن دهشي ال يذلا وهف هنع بيغملا امإ وه بيغلاو .دهاشلا
 هيف ردصملا مساب هتيمستف هدهشن ملف انع باغ يذلا بئاغلا ىنعمب امإو

 ريغلا نع باغ امنإو ءابئاغ هسفنب وه سيل يأ ريغلا ىلإ ةبسنلا ىلع هيبنت
 «نيتبسنلا عمجي «بيغلاو ةداهشلا» مسا لاقي دقو .هنع ريغلا باغ وأ

 ,هدهشن ملف هنع انبغو انع باغ ام بيغلاو .هاندهشو اندهش ام ةداهشلاف

 ةينارق ةيمست هذهو ءهل اندوهش ءافتنا وه ابيغ هنوك يف ىنعملاف ريدقت لك ىلعو

 امأو «ةقفاوم ةرابعلا تناكل ةداهشلا ىلع بيغلا سايق اولاق ولف ,ةحيحص
 اذهلف .ىنعملا يف ةقفاوم نكلو ظفللا رهاظ يف ةفلاخم هيفف بئاغلا سايق

 .©"9عزانتلا هقالطإ يف لصح

 ححص «ةيهلإلا تاذلا ىلع بئاغ ةملك قالطإ مالسإلا خيش ححص اكو

 تاداقتنالا نم نأ انركذ نأ قبس دقلو .«سايقلا اذه يف دهاشلا ركذ كلذك

 .دهاشلا ركذ ةدئاف مدع سايقلا اذه ىلإ تهجو يتلا

 ذإ دشر نبا ىلع هدر يف دهاشلا ركذ ححصي مالسإلا خيش دجن اننكلو

 دبال .بابلا اذه يف نوملكتملا كباحصأو تنأ هركذت ام عيمج) هل لوقي

 دهاشلا يف دجوي ام ال ولو .دهاشلاو بئاغلا لوانتت ةيلك ةمدقم نم هيف

 نإف .همكح ةفرعم نع الضف ءالصأ ءىش بئاغلا نم روصت ال ,كلذ نم

 ."0(مكمالك عيمج لطب اذه تلطبأ

 دهاشلا ىلع بئاغلا سايق مادختسا راظنلا نع مالسإلا خيش ىكح اكو

 ةايحلا ةفص تابثإ ىلع مهلالدتسا ركذي ةيناهفصألا ةديقعلا يف هدجن "الامجإ

 مالسإلا خيش لوقي ذإ ءطرشلا عماجب سايقلا اذه نيمدختسم ىلاعت هلل

 ةردقلاو ملعلا طرش نم نأ ملع دق نولوقي راظنلل روهشم ليلد اذهف)

 ءاملاع نوكي ال تيملا ذإ ءاملاع نوكي نأ عنتمي يحب سيلام نإف «ةايحلا

 ادهاش فلتخت ال ةيلقعلا طورشلا هذه نولوقي دقو «ءيرورض اذهب ملعلاو

 .”97” ص | ْج ضراعتلا ءرد (/5)

 .؟1” ص ١ ج داع قيقحت نييقطنملا ىلع درلا رظنا (7/)
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 .©0(لقعلا حيرصب عنتمم هب ةايح ال ملاع ريدقتف ابئاغ الو
 نم عونلا اذه ىلع ضرتعي ال مالسإلا خيش نأ قبس امم انل نيبتف

 هنم نأ قبس ايك لاق هنأ ليلدب هطورش قوتسا اذإ هححص لب لالدتسالا

 .؟همدختسا له لاؤسلا نكلو .قح وه ام

 يذلا جبنملاو .لالدتسالا نم عونلا اذه لمعتسي هدجأ مل يننأ عقاولا

 جينمو ءايبنألا جبنم وه اذهف «ىلوألا سايقو تايآلاب لالدتسالا وه هاري

 هللا تاولص - ءايبنألا ةقيرط تناك اذهلو) :مالسإلا خيش لوقي .نارقلا

 يف اولمعتسا نإو .هتايآ ركذب ىلاعت برلا ىلع لالدتسالا  همالسو مهيلع
 «لومش سايق» اولمعتسي ل «(ىلوألا) «سايق» اولمعتسا «سايقلا» كلذ

 الو ءهل لثم ال ىلاعت برلا نإف . ضحم «ليثمت سايق» الو .هدارفأ يوتست

 ال لاك نم هريغل تبث ام لب .هدارفأ يوتست لك تحت هريغو وه عمتجي
 ههزنتف ضقئاقنلا نم هريغ هنع هزنت امو .ىلوألا قيرطب هل هتوبثف هيف صقن
 نارقلا يف ةروكذملا ةيناهربلا ةيلقعلا ةسيقألا تناك اذهلو .ىلوألا قيرطب هنع

 .©"؟هتيهولأو هتيبوبر لئالد يف هركذي امك .بابلا اذه نم

 .؟١5 ص ةيناهفصألا ةديقعلا (7/8)
 ١6١. ص نييقطنملا ىلع درلا (07/9)

 كك



 يناثلا لهصفلا

 جئاتنلا تامدقملا جاتنإب لالدتسالا

 :هتروصو هموهفم - ١

 يتلا ةلدألا روص نم يناثلا عونلل ناونعلا اذه نيمرحملا مامإ عضو
 اذهب ينعي الو ءدقنلاو ةساردلاب وه الل ضرعو «ةرعاشألا ةمئأ اهمدختسا
 وأ نيتمدقم اَمِإ ةعمتجم تامدقم نم جئاتنلا جاتنتسا لالدتسالا نم عونلا

 ةرابعب وأ ةنيعم ةجيتنل اهدرفمب ةمدقم لك جاتنإ ينعي |نإو .نيتمدقم نم رثكأ

 نم عونلا اذ برض دقلو .ةدحاو ةمدقم نم ةجيتنلا جاتنتسا ىرخأ

 :لاقف الاثم لالدتسالا

 ثداوح نع ولخت ال رهاوجلا :انلوقك وهف تامدقملا ىلع جئاتنلا ءانب امأو)
 ثداوحلا نع ولخي ال ام نأ ةجيتنلاو .ةمدقملا يه هذهف ,ةيلوأ ىلإ ةدنتسم

 ,”0(اهقبسي ال

 ةجيتنلاو ةيرورض نوكت دق نيقباسلا ةمئألا دنع ةمدقملا نأ حضوأ مث
 .بلاغلا وه اذهو ةيرظن

 نع ايكاح نيمرحلا مامإ لوقي .ةيرورض ةجيتنلاو ةيرظن ةمدقملا نوكت دقو
 اذهو ةيرظن ةجيتنلاو ةيرورض ةمدقملا نوكت دق اولاق مث) :نيقباسلا ةمئألا
 ةيرورض ةمدقم هذهف ءاكرحتم نكي ملو رهوجلا كرحت :انلوقك رثكألا وه

 ةمدقملا نوكت دقو «تاذلا ىلع دئاز ضرف نم هذه ةلاحلاو دب ال هنأ اهتجيتن
 .لوأ امل يتلا ثداوحلا نع ولخي ال رهوجلا :انلوقك .ةيرورض ةجيتنلاو ةيرظن

 ال ام نأ ةجيتنلاو ءرظنلا قيقدب الإ اهيلإ لصوتي ال .ةيرظن ةمدقم هذهو

 ) )8١ج ناهربلا ١ ص ١158.
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 ,67(يرورض اذهو ثداح لوأ اهل يتلا ثداوحلا نع ولخي

 : جئاتنلا تامدقملا جاتنإل نيملكتملا مادختسا - ؟

 «ةدحاو ةمدقم نم جاتنتسالا وه جئاتنلا تامدقملا جاتنإب دارملا نأ انل نيبت

 مامإ ىلع نوقباسلا نوملكتملا لهف «يتأيس امك ةقطانملا هيف عزاني رمأ وهو
 .؟ةدحاو ةمدقم نم ىتأتي جاتنإلا نأ نوري نيمرحلا

 ىلاعت هنوك تبثي رابحلادبع يضاقلا اندجو ةسمخلا لوصألا حرش يف رظنلاب

 :هيف ءاج ذإ «لالدتسالا نم ةروصلا هذهم ايح هنوكو املاع هنوكو ارداق اثدحم

 رييغتلا زاوج ىريو ءاهريغو ماسجألا نم ثداوحلا هذه يف رظني نأ يغبنيف)

 ال نأب ملعلا هل لصحيف ءاهثودح يف رظني مث «ةثدحم اهنأ فرعيف اهيلع

 .(اثدحم

 .ارداق هنوكب ملعلا هل لصحيف هنم لعفلا ةحص يف رظني مث)

 هل لصحيف .قاستالاو ماكحإلا هجو ىلع هنم لعفلا ةحص يف رظني مث

 .املاع هنوكب ملعلا

 رظني مث ءايح هنوكب ملعلا هل لصحيف املاع وأ ارداق هنوك يف رظني مث

 اكردم اريصب اعيمس هنوكب ملعلا هل لصحيف هب ةفا ال ايح هنوك يف

 .تاكردملل

 , 69(ادوجوم هنوكب ملعلا هل لصحيف ارداقو املاع هنوك يف رظني مث

 لالدتسالا نم ةروصلا هذه مدختسي عمللا هباتك يف بهذملا خيش دجنو

 :هيف ءاج ذإ .ةدحاو ةمدقم نم ىتأتي جاتنإلا نأ ىري هنأ ىلع لدي ام

 ةمكحملا لاعفألا نأل هل ليق ؟ملاع ىلاعت هللا نإ متلق مل :لئاق لاق نإف)

 .65(...ملاع نم الإ ةمكحلا يف قستت ال

 ) )8١ج ناهرب ١ ص ١74.
 ةيرظن مالسإلا خيش دنع يهف ةيرورض نوملكتملا اهربتعا نإو ةجيتنلا هذه نأ هركذ ردجي ام
 اهتافص نم ةيهلإلا تاذلا ليطعت يهو ةلطاب رومأ نم اهيلع بترتي ال ءتقولا سفن يف ةلطاب
 هذه لكو توصو فرحب ملكتي هللا نأ راكنإو لوزنلاو ءاوتسالاو نايتإلاو ءيجملاك ةيربخلا
 .ثداح وهف ثداوحلا نع ولخي ال ام نأ ةجحب نوملكتملا اهدري تافصلا

 .560 ص .ةسمخلا لوصألا حرش (85)
 .47 ص .عمللا (85)
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 نأل :هل ليق ؟ريصب عيمس هللا نإ متلق مل :لئاق لاق نإف) هيف ءاجو

 اذإ تارصبملاو تاعومسملا كاردإ نم هعنمت ةفآب افوصوم نكي مل اذإ يحلا

 ,09(ريصب عيمس وهف تدجو

 جاتنإلا نأ ىري ينالقابلا مامإلا نأ ىلع لدت جذان دجن اضيأ ديهمتلا يفو

 عناص نأ ىلع ليلدلا اف :لئاق لاق نإف) :لوقي ذإ «ةدحاو ةمدقم نم ىتأتي

 ملاعلا لعافلاو رداق ملاع لعاف هنأ كلذ ىلع ليلدلا :هل ليق ؟يح ءايشألا

 .””(ايح الإ نوكي ال رداقلا

 مو ثداوحلا قبست مل اهنأ ماسجألا ثودح ىلع ليلدلاو) :اضيأ لوقيو

 .69(...وهك ثدحم ثدحملا قبسي مل امو ءاهلبق دجوت

 : (داشرإلا) يف جئاتنلا تامدقملا جاتنإب نيمرحلا مامإ لالدتسا عضاوم نم

 تابثإ يف داشرإلا هباتك يف جئاتنلا تامدقملا جاتنإ نيمرحلا مامإ لمعتسا

 ماكحإو «ًارداق هنوك ىلع لدي ثداحلا لعفلاف .ايح املاع .ًارداق ىلاعت هنوك

 لوقي ءايح هنوك ىلع لدي ارداق املاع هنوكو .مكحملا هملع ىلع لدي لعفلا

 ىلع وأ ةردقلا ىلع لدي ثداحلا نأ كلذ يف اندنع ّيضرملا» :نيمرحلا مامإ

 .©9(..املاع مكحملا نوك ىلع لدي مكحملاو ءارداق رداقلا نوك

 ارداق املاع ىلاعتو هناحبس ئرابلا نوك حضتا اذإف) :اضيا لوقيو

 ."(ايح هنوك ملعت رارطضابف

 :(ناهربلا) يف جئاتنلا تامدقملا جاتنإل نيمرحلا مامإ دقن - 4

 قرط نم اقيرط (ناهربلا) يف ةروصلا هذه نيمرحلا مامإ ربتعي مل
 افنص كلذ دع يف ىرأ تسلف ةجيتنلاو ةمدقملا امأو) :لوقي ذإ .لالدتسالا

 .؟55 ص «.عمللا (85)

 73١. ص .ديهمتلا (80)
 .١35؟ ص .ديهمتلا (85)
 6١" ص .داشرإلا م7

 "37 ص .داشرإلا م8(
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 .9"2(ةيرورض اهلك مولعلاو
 ةيلقع ةجيتن جتنت ال ةدحاولا ةمدقملا نأ ىري هنأ همالك نم رهاظلاو

 الإ نوكي ال جاتنإلا نأ انيبم ناهربلا حراش كلذ ىلع هعبات دقو .ةحيحص

 نإ :مهلوق امأو ..) :لوقي ذإ .ةقطانملا هررقي ام وحن ىلع نيتمدقم نم

 ركذ اولمهأ اونوكي نأ الإ ,.حيحص ريغ مالكلا اذهف ةجتنم ةدحاولا ةمدقملا

 .كلذ حصي الف ةمدقملا ىلع ةجيتنلا بيترت امأف .حاضيإلل ةيناثلا ةمدقملا

 نوكي رمأ ركذب جاودزا اهنيب لصحي ناتمدقم ناهربلا هنم بكرتي ام لقأ ذإ

 انإف ءادبأ ةجيتنلا لصحت امل هالولو .طبرلا وهو ءاعيمح نيتمدقملا يف ادوجوم

 .مارح ركسم لكو انلق اذإ الإ كلذ مزلي مل امارح ناكف ركسم ذيبنلا انلق ول

 دوصقملا لصح انإ «”4اَتَدَسْمْل هللآ الإ ٌةَهاَع هيف ناك ول :ىلاعت هلوقو

 كرحت مهلورق كلذكو ءادسفي م اهنأ ىلع ةدهاشملا د .ىرخألا ةمدقملاب ملعلل

 نوكي ال اذهو تاذلا ىلع دئاز ضرف نم دب الف اكرحتم نكي مو رهوجلا

 دقو .ىضتقم نم هل دب الف تاذلا ىلع ءىراط لك هيلإ مضني ىتح اجتنم
 .,09(.. . ىضتقم نم هل دبالف تاذلا ىلع كرحتلا أرط

 : جئاتنلا تامدقملا جاتنإ نم يفلسلا فقوملا  ه

 نيمرحلا مامإ اوقبس ةرعاشألاو ةلزتعملا نم نيملكتملا نأ قبس ام يف حضتا

 تامدقملا جاتنإ) وهو .يلقعلا لالدتسالا روص نم عونلا اذه مادختسا يف

 هتلحرم يف كلذك همدختسا دق نيمرحلا مامإ نأو .دئاقعلا تابثإ يف ( جئاتنلا

 ىرن اننكل . حيحص ٍلقع لالدتسا هنأ نم هنوري ام ىلع ءانب ىلوألا ةيركفلا

 الإ ىتأتي ال جاتنإلا نأ نوري ةقطانملاف ءاذه يف نيملكتملا نوفلاخي ةقطانملا

 .ةدحاو ةمدقم نم جاتنإلا ىتأتي ال هنأو .ناصقن الو ةدايز الب نيتمدقم نم

 ,ةفوذحم ىرخألا ةمدقملا نأ نوريف ةدحاو ةمدقم نم ليلدلا ناك اذإ امأ

 (رمضملا) سايقلا نم عونلا اذه اومسو ءاطيلغت امإو اطلغ امإو اهب ملعلل امإ

 ٠"١1. ص ١ ج ناهربلا مقل
 دقن ةيآ ءايبنألا ةروس (40)

 .؟١5 ٠١ ص ناهربلا حرش يف نايبلاو قيقحتلا (41)

 اا



 ىلوألا ةمدقملا نم مزلت ال ةجيتنلا هذه نإف .مارح وهف ركسم اذه انلوقك

 ةجيتنلا تمزل امل الإو مارح ركسم لك يهو ةرمضملا ةمدقملا ةاعارم دعب الإ

 .©69ىلوألا ةمدقملا نم

 .انركذ (ى ةدحاو ةمدقمب ىتأتي جاتنإلا نأ نوريف نوملكتملا امأ

 مهبهذم يف ةقطانملا دقتناو نيملكتملا ةيميت نبا مالسإلا خيش ديأ دقلو

 «ةقطانملا ينعي» ءالؤه ريغ ءالقعلا فانصأ رئاس نم ادحأ دجت ال اذهلو) الئاق

 مزلتسملا ليلدلا نوركذي لب .ءالؤه همظني (ىك ,(«نيتمدقملا» نم هليلد مظني

 دقو «نيتمدقم نوكي دقو .ةدحاو ةمدقم نوكي دق ليلدلا مث .لولدملل

 سانلا ةجاح ذإ لدتسملا رظانلا ةجاح بسحب تامدقم نوكي

 , 065(. . . فلتخت

 مهجايتحا ىدم يف سانلا فالتخا ءرخآ عضوم يف مالسإلا خيش نيب مث

 اذه ببسو .جئاتن نم هيلإ لوصولا نوديري ايف ةرثكو ةلق تامدقملا ىلإ
 امم تامدقملا ىلا لدتسملا جايتحا نأ كلذو) :لوقي ذإ .مهنيب فالتخالا

 ةدحاو ةمدقم ىلإ الإ جاتحي ال نم سانلا نمف .«سانلا لاح هيف فلتخي

 ىلإ كلذب هملع يف جاتحي ال نم مهنم نأ امك .كلذ ىوساب هملعل

 مهنمو .نيتمدقم ىلإ جاتحي نم مهنمو .ةرورضلاب هملعي دق لب .لالدتسا

 .رثكأو عبرأ ىلإ جاتحي نم مهنمو ثالث ىلإ جاتحي نم
 نأ فرعي ناك نإف «مرحم نيعملا ركسملا اذه» نأ فرعي نأ دارأ نمف

 جتحي مل ؟ال مأ ركسم نيعملا اذه له فرعي ال نكلو ءمرحم ركسم لك

 اذه» :هل ليق اذإف ءيركسم اذه» نأ ملعي نأ وهو .ةدحاو ةمدقم ىلإ الإ

 «ركسم هنأ» كلذ ىلع ليلدلا» :لدتسملا لاقف ؟هيلع ليلدلا ام لاقف («مارح

 مت ركسم هنأ ىلع ليلدلا ماقأ ىتمف «ركسم هنأ ملسن ال» :لاقف

 0 . بولطملا

 ٠١6. ص «ملعلا رايعم رظنا (4؟)
 .158 - !١١ ص .نييقطنملا ىلع درلا رظنا
 2.٠١١6 ص « ةيميت نبا قطنم رظنا

 ١٠١١. ص ء.نييقطنملا ىلع درلا (495)

( 
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 ركسملا ذيبنلا» نأ ملعي مل نمل نيتمدقم ىلإ لالدتسالا جاتحي دقو ..

 مرحم هنأ ملعي ال وهف «ركسم نيعملا اذه» نأ ملعي ملو «مرحم هيف عزانتملا

 ركسم اذه نأ ملعي دقو مارح ركسم لك نأ ملعيو ركسم هنأ ملعي ىتح

 برقل رمخلا مرح هِي يبنلا نأ ملعي مل نكلو ءرمخ ركسم لك نأ ملعيو
 ملعي وأ «كلذ يف نوكشي ةقدانز وأ لاهج نيب هتأشنل وأ «مالسإلاب هدهع

 لَك يبنلا نأو رمخ اذه نأ ملعي وأ .مارح ركسم لك :لاق للك يبنلا نأ

 اهمرح هنأ ملعي مل وأ هللا لوسر ادمحم نأ ملعي مل نكلو ءرمخلا مرح

 |[مك .مهتم هنأ نظو سانلا ضعبل اهحابأ هنأ نظ لب .نينمؤملا عيمج ىلع

 ميرحتب ملعلا يف هيفكي ال اذهف .كلذ ريغ وأ يوادتلل اهبرش حابأ هنأ نظ

 نأو ءرمخ هنأو ءركسم هنأ ملعي نأ الا اماع اييرحت ركسملا ذيبنلا اذه

 هللا لوسر هنأو ءركسم لك مرح ِهِلك يبنلا نأ وأ .رمخلا مرح ِةْك يبنلا
 الو يوادتلل هحبي م اماع اميرحت همرح هنأو .هللا همرحدقف همرح اف ءاقح

 .©"9(ذذلتلل

 تافصلا تابثإ يف نيملكتملا ةقيرط مالسإلا خيش ضرع نأ دعبو
 اهنولوؤي يتلا تافصلا نأ نيب , جئاتنلا تامدقملا جاتنإ نيمدختسم «© بسلا

 يذلا قيرطلا سفنب تبثت ةبحملو بضغلاو ىضرلاك اهتقيقح ىلع اهنوتبثي الو

 هذه تابثإ نكمي ..) : مالسإلا خيش لوقي .عبسلا تافصلا يف هوكلس

 ناسحإلاب دابعلا عفن :لاقيف تايلقعلا نم كلت هب تبثأ ام ريظنب تافصلا

 لدي نيعئاطلا ماركإو ةئيشملا ىلع صيصختلا ةلالدك ةمحرلا ىلع لدي مهيلإ

 ريخلاو دهاشلاب تبث دق اك .مهضغب ىلع لدي رافكلا باقعو مهتبحم ىلع

 هتارومأمو هتالوعفم يف ةدومحملا تاياغلاو هئادعأ باقعو هئايلوأ ماركإ نم

 ىلع لدت  ةديمحلا بقاوعلا نم هتارومأمو هتالوعفم هيلإ ىهتنت ام ىهو

 .©"»(ةيئاغلا ةلعلا ةوقل ىلوأو ةئيشملا لع صيصختلا لدي اى ةغلابلا هتمكح

 .159 1١58 ص «.نييقطنملا ىلع درلا (44)
 . مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةايحلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا تافص يهو 6 نف]

 ."4 ص ةيرمدتلا (45)

- ١7/7” 



 ثلاثلا لصفلا

 ميسقتلاو ريسلاب لالدتسالا

 :هتروصو هموهفم - ١

 يمّسو «هربخو هرزح اربس ءىشلا ربس .رابتخالاو ةبرجتلا ةغل ربسلا

 - .ارابسمو ارابس حرجلا لوط هب فرعيام
 .لحملا فاصوأ رصح ميسقتلاو

 :نيلصأ نم بكرتي نذإ ليلدلا اذهف

 . ميسقتلا هانعمو لحملا فاصوأ رصح :امهدحأ

 ءاقبإل اهنم لطاب وهام لاطبإو ةروصحملا فاصوألا كلت رابتخا :يناثلا

 . حيحص وهام

 ميسقتلا نأل (ربسلاو ميسقتلا) لاقي نأ ىلوألا نأ ىلإ يونسألا بهذ اذهلو

 .ظفللا يف مدقتي نأ هقح ناكف جراخلا يف مدقتم

 ربسلا انلوقف .بيترتلا ىضتقت الو فطعلا قلطمل واولا نكلو :تلق

 .©©[هنيب قرفال دحاو ربسلاو ميسقتلا وأ ميسقتلاو
 ثودحلا نيب ملاعلا رصحتف ثداح ىملاعلا نأ تابثإ تدرأ اذإ هلاثمو

 .اثداح هنوك تبثيف |يدق هنوك لطبتف مدقلاو

 امإو جوز امإ ددعلا اذه لوقتف ةيدرفلاو ةيجوزلا يف ددعلا رصحت نأكو

 .اجوز هنوك وهو رخآلا تبثيف درفب سيل هنكلو لوقتف امهدحأ لطبتف ءدرف
 قرط دحأ نذإ ميسقتلاو ربسلاف ,ةلعلا صانتقال هنومدختسي نويلوصألاو

 ءغ4ج .نايبلا ءاوضأ رظناو )7١. ص * ْج .يونسألا 1١0". ص |: ج ءربس ةدام .ناسللا رظنا ففز

 ١١4. ص .ثحبلا جهانم 77١ ص 56*78 ص

- ١/9 



 .(99نييلوصألا دنع ةلعلا فاشتكا

 رظانلا نأ ةلمجلا ىلع هانعمو) :لاقف يلوصأك نيمرحلا مامإ هفرع اذهلو

 جورخ نيبيو ادحاو ادحاو اهعبتتيو لصألا يف ةعمتجم ناعم نع ثحبي
 .©9(هاضريو هاري ادحاو الإ هب ليلعتلا حالص نع اهداحا

 يهو ليلدلا اذه لوصأ نم نيلصألا ركذ نيمرحلا مامإ نأ ىرن انهف
 .ةلعلا صانتقا وهو هنم دوصقملا نيبو رابتخالاو رصحلا

 :هماسقأ * 

 .رشتنمو ءرصحنم :نيمسق ىلا لالدتسالا نم عونلا اذه مسقنيو

 يفنتف ةيدرفلاو ةيجوزلا يف ددعلا رصح نم هركذ قبس ام :رصحنملا لاثمو

 .ادرف هنوك تبثيف اجوز ددعلا نوك

 يفنلا ىلع المتشم يلقعلا ميسقتلا ناك نإف) :نيمرحلا مامإ لوقي

 .2009(توبثلل يناثلا نيعت نيمسقلا دحأ لطب اذإف امل ارصاح تابثإلاو

 ول) يرابلا ةيؤر يفني نم :لوقي نأب رشتنملا ميسقتلل نيمرحلا مامإ لثمو
 دعبلا وأ .«طرفملا برقلا ةيؤرلا نم عناملا نإف ءنآلا هانيأرل ايئرم هلإلا ناك

 .209(. . .هنودعي امم كلذ ريغ ىلإ بجحلا وأ ءطرفملا

 : ميسقتلاو ربسلل نيملكتملا مادختسا -

 ىمست يهو ةرعاشألا لبق ةلزتعملا اهمدختسا لالدتسالا نم ةروصلا هذهو

 كلذ انل نيبتي « ةرشتنمو ةرصحنم ىلإ اهماسقنا اوفرع امك ء ميسقتلاب مهدنع

 يضاق ةقيرط ىلع رابجلادبع يضاقلا قيلعت نم ةسمخلا لوصألا حرش يف
 ىفنلا نيب ةددرتم ةمسقلا هذهو ..0) :لاق ذإ «ناوكألا تابثإ ُْق ةاضقلا

 ميساقتلا نم ىلوأ ىهو طيحملا ف ةاضقلا ىضاق هدروأ اذك .تابثإلاو

 . 57١ ص «ةفرعملا طباوض رظناو ١55. ص .ملعلا رايعم رظنا (448)

 ©81١6. ص «"؟ 8 .ناهربلا 49١

 ( 06١ص .؟ حج .ناهربلا ©481١6.

  0١01١ج .ناهربلا ١. ص ١"١.
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 يفنلا نيب ددرتت مل اذإ ةمسقلا نأل .بتكلا يف خئاشملا اهدروأ يتلا ىرخألا

 .209(اهيف بغشي نأ مصخلل ناكو «ةدايزلا تلمتحا تابثإلاو

 ينعأ .لالدتسالا روص نم ةروصلا هذه نأ رابجلادبع يضاقلا نيب مث

 : ماسقأ ةثالث ضرغلا ثيح نم مسقنت .ميسقتلا

 .ضعبلا حيحصتو ضعبلا لاطبإ ضرغلا نوكي نأ ١
 .لكلا لاطبإ ضرغلا نوكي نأ - ؟
 .لكلا حيحصت ضرغلا نوكي نأ - *

 هب ضرغلا نوكيو دروي دق ميسقتلا نأ ملعاو) رابجلادبع يضاقلا لوقي
 دروي دقو .عضوملا اذه يف هانركذام ىلع ضعبلا حيحصتو ضعبلا لاطبإ

 ىلاعت هللا نأ ىلع ةلالدلا يف هلوقن ام لثم كلذو لكلا لاطبإ هب ضرغلاو

 كلذو لكلا حيحصت هب ضرغلاو دروي دقو .ملعب املاع نوكي نأ زوجي ال

 .©29(ةتس اهنأو ةيؤرلا نم ةلوقعملا عناوملا يف هلوقن ام لثم
 يف مهبهذم ىلع ةلالدلا يف ةروصلا هذهل مهمادختسا لكلا لاطبإ لاثمو

 لوقي .هتاذ ىلع دئاز ملعب املاع نوكي نأ زوجي ال هللا نأ وهو ءهللا ملع

 املاع ناك ول ىلاعت هنأ وه هلوقن ام ىلع ةلالدلا ريرحتو) :رابجلادبع ىضاقلا

 مل ناف .امولعم نوكي ال وأ ءامولعم نوكي نأ امإ ولخي ال ناكل ملعب
 نإو .تالاهجلا باب حتفي ملعي الام تابثإ نأل هتابثإ زجي مل امولعم نكي
 نوكي نأ زوجي ال ءامودعم وأ ادوجوم نوكي نأ امإ ولخي الف امولعم ناك

 ماسقألاو ءاثدحم وأ (يدق نوكي نأ امإ ولخي الف ادوجوم ناك نإو .امودعم

 .©"9(هلوقن ام ىلع هتاذل املاع نوكي نأ الإ قبي ملف .ةلطاب اهلك

 .ةتس اهنأو ةيؤرلا عناوم حيحصت يف هل همادختسا لكلا حيحصت لاثمو

 ؟ةعفترم ةلوقعملا عناوملا نإ :متلق ملو :ليق ناف) :رابجلادبع يضاقلا لوقي

 رصبلاو ةفاثكلاو ةقرلاو باجحلا :ةتس ةيؤرلا نم ةلوقعملا عناوملا نأل :انلق

 )٠١6( ص .هسفن قباسلا ردصملا 99.
 )٠١4( ص .ةسمخلا لوصألا حرش 18#.

- ١19/6 



 هذه يضتقي هلحم نوكو «يئارلا ةاذاحم ةهج ريغ يف يئرملا نوكو .طرفملا

 .لاوحألا نم لاحب هللا ىلع زوجي ال اهنم ءيشو .فاصوألا

 ىتمو هكاردإ نكمي ال ابوجحم ناك اذإ يئرملا نأل .عنم باجحلا انلق امنإو
 ,طرفملا دعبلاو ةفاطللاو ةقرلا يف مالكلا اذكهو . هكاردإ نكمأ افوشكم ناك

 هذه ضعبب ناك اذإ يئرملا نأل .يئارلا ةاذاحم ةهج ريغ يف يئرملا نوكو

 ,2002(. .كردي نأ نكمأ كلذك نكي مل نإو كردي نأ نكمي ال فاصوألا

 .اهلك عناوللا هذه حيحصت يف عرش مث
 لبق لالدتسالا روص نم ةروصلا هذه نومدختسي اضيأ ةرعاشألا ناكو

 .نيمرحلا مامإ

 يف ديلاب دارملا اددحم ةنابإلا يف يرعشألا بهذملا خيش اهمدختسا دقف

 :نوكي نأ ىنعملا ولخي ال ذإ 04"2ّيَدَيِب ٌتقّلَح اَل 8 :ىلاعت هلوق

 ..نيتمعن نيدي تابثإ - ١
 .نيتحراج نيدي تابثإ - ؟

 .نيتردق نيدي تابثإ - "*

 .هلالجب ناقيلت نيدي تابثإ - 5
 .©"9ريخألا ىنعملا الإ ةقباسلا تالاتتحالا لطبأف

 هب ايفانو .0*ةيبوبرلا ديحوت هب اتبثم عمللا هباتك يف همدختسا اك
 .009يرابلا نع ةيمسجلا

 «لالدتسالا قرط نم اقيرط ةروصلا هذه لعجي كلذك ينالقابلا ىرن اك

 ىلع :هل ليق ؟لالدتسالا مسقني هجو مك ىلعف :لئاق لاق نإف) :لوقي ذإ

 ماسقأ وأ نيمسق ىلع لقعلا يف ءيثشلا مسقني نأ اهنمف ءاهدادعت رثكي هوجو

 «نيمسقلا دحأ ليلدلا لطبيف داسفلاو ةحصلا يف اهلك عمتجت نأ ليحتسي

 .؟5608 ص .هسفن قباسلا ردصملا )©٠١(

 ./6 ةيآ ص ةروس )1١(
 .1»# ص «ةنابإلا رظنا 7 ٠١(

 )٠١8( ص .عمللا رظنا ٠١.

 )٠١9( ص .هسفن قباسلا ردصملا رظنا "3.
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 ,ماسقألا رئاس ليلدلا دسفأ نإ كلذكو .هدض ةحص ىلع لقعلا يضقيف
 ءىشلا جورخ ةلاحتساب انملع كلذ ريظن .ةلاحم ال اهنم يقابلا لقعلا ححص
 ىلع ماق ولو .همدق لطب هثدح ىلع ليلدلا ماق ىتمف .ثدحلاو مدقلا نع

 ,010(هثدح دسفأل همدق

 ,212ضارعألا اتبثم هديهمت يف ينالقابلا همدختسا دقلو

 259 ةدارإلا ىلع ىضرلاو بضغلا لمح يفو
 .©19ةيونعملا تافصلا مدق تابثإ يفو

 .219ةعيبط ملاعلا عناص نوكي نأ راكنإ يفو

 داشرإلا) ف ميسقتلاو ربسلاب نيمرحلا مامإ لال دتسا عضاوم نم - ؛

 : (لماشلاو

 :ضارعألا تابثإ - الوأ

 ضارعألا تانبثإ نيمرحلا مامإ يأر بسح ةديقعلاب قلعتت يتلا اياضقلا نم

 ةروصلا هذه امدختسم اهتيثأ دقلو ءىلاعلا ثدح تابثإ اهيلع موقي ثيح

 :ةيلاتلا تاوطخلا اذختم ميسقتلاو ربسلا ينعأ لالدتسالا روص نم

 ىلا جاتحي يلاتلابو ءزئاج هكرحت نأ ررق مث اكرحتم ارهوج ضرف : الوأ

 :نالاتحا امهو يضتقملا تاالاتحا رصح : ايناث

 .رهوجلا سفن امإ )١(

 .رهوجلا ىلع دئاز رمأ امإو (؟)
 . يناثلا لامتحالا نيعتف لوألا لاتحالا لطبأف

 ) )165١ص .ديهمتلا 2.15١١
 )١١١( ص .ديهمتلا رظنا ١8.

 /١0. ص .هسفن قباسلا ردصملا رظنا (١١؟)
 .59 ص .هسفن قباسلا ردصملا ١١5(
 .”6 ص .هسفن قباسلا ردصملا )١١5(

 /ا/ا١ -



 : يهو رهوجلا ىلع دئازلا ىضتقملا تالاتحا رصح : اثلا

 .امدع دئازلا نوكي نأ )1١(
 .رهوجلل الاثم نوكي نأ (؟

 .هل افالخ نوكي نأ (0

 دئاز يضتقملا نأ وهو ثلاثلا نيعتف نيلوألا نيلاتتحالا لطبأ مث

 .هل فلاخم رهوجلا ىلع

 نيلامتحا يف هل فلاخملا رهوجلا ىلع دئازلا ىضتقملا تالامتحا رصح : اعبار

 ْ : امه

 .اراتخم العاف نوكي نأ )١(

 .ابجوم ىنعم نوكي نأ (0)
 وهو ابجوم ىنعم نوكي نأ نيعتف ءاراتخم العاف هنوك لطبأف

 . هتابثإ دارملا ضرعلا

 ارهوج انيأر اذإ انأ ضارعألا تابثإ ىلع ليلدلاو) :نيمرحلا مامإ لوقي
 لقتنا يتلل اقرافم ءاهيلإ لقتنا يتلا ةهجلاب اصتخم اكرحتم هانيأر مث ءانكاس

 نم سيلو تانكمملا نم هتهجب هصاصتخا نأ ملعت رارطضا ىلعف ءابنع

 زئاحلا مكحلاو .ىلوألا ةهجلا يف رهوجلا ءاقب ريدقت ليحتسي ال ذإ «تابجاولا
 رقتفا ءزوجملا ءافتنالا نع الدب توبثلاب صصخت اذإ «.هؤافتنا زئاحلاو هتوبث

 .ةهيدبلا ىلع اضيأ مولعم كلذو .توبثلاب صاصتخالا هل يضتقي ضتقم ىلإ

 كلذك ناك ول ذإ .رهوجلا سفن نوكي نأ نم يضتقملا لخي مل كلذ ررقت اذإف

 هيلع لاحتسالو .هسفن تمادام اهيف مالكلا انضرف يتلا ةهجلاب صتخال

 مث .رهوجلا ىلع دئاز يضتقملا نأ تبثف ءاهريغ ىلإ لاقتنالاو امنع لاوزلا

 ريدقت نيبو يضتقملا يفن نيب قرفال ذإ .امدع نوكي نأ ليحتسي هيلع دئازلا

 نم لخي مل «رهوجلا ىلع ادئاز اتباث يضتقملا نوك حص اذإف .يفنم ضتقم

 رهوجلا لثم نإف هل الثم نوكي نأ لطبيو .افالخ وأ هل الثم نوكي نأ

 هصاصتخا لاحتسال ةهجب هريغ رهوجل اصاصتخا رهوج ىضتقا ولو ءرهوج
 رمألا سيلو ءايضتقم ردق يذلا رهوجلا ءافتنا ريدقت عم .ةهجلا كلتب
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 نم ىلوأ اصاصتخا ايضتقم نوكي نأب نيرهوجلا دحأ سيل مث .كلذك

 نم لخي مل ,هفالخ هنأ ررقتو ءرهوجلا ىلع دئازلا يضتقملا تبث اذإف .يناثلا

 همايق نيعت ءابجوم ىنعم ناك نإف ءابجوم ىنعم وأ ءاراتحم العاف نوكي نأ

 مكحلا هباجيإب ناك ال صاصتخا هب هل نكي مل ول ذإ .هتهجب صتخملا رهوجلاب
 نإو «هانيغتبا يذلا ضرغلا وه هانفصو يذلاو .هريغل هباجيإ نم ىلوأ هل

 كلذ ناك ءدوجولا رمتسم رهوج يف مالكلاو ءالعاف صصخملا ردقم ردق

 نومضم نم جرخف .لعف نم لعافلل دب الو .لعفي ال يقابلا ذإ ءالاحم

 .21(ملاعلا ثدح تابثإ يف ضارغألا مهأ نم وهو ءضارعألا توبث كلذ

 :راتخم لعاف دوجولاب ملاعلا صصحمل نأ تابثإ : اينا

 ملاعلا صصخم نأ تابثإ يف ميسقتلاو ربسلا كلسم نيمرحلا مامإ كلس

 .راتخم لعاف دوجولاب

 دوجولا زئاج هنأل صصخخ ىلإ هجايتحا نيب ثداح ملاعلا نأ تبثأ نأ دعبف

 .مدعلا وأ دوجولاب هصصخي صصخم ىلإ جاتحي زئاجلاو
 .اراتخم العاف وأ ةعيبط وأ ةلع نوكي نأ نم ولخي ال صصخملا اذه
 ءىلاعلا مدق بجول كلذك ناك ول ذإ «ةعيبط وأ ةلع نوكي نأ لطبأف

 وأ ةلع ناك نإ صصخملا نأ .ميسقتلاو ربسلا كلسم ىلع كلذ نايبو
 صصخم ىلإ جاتحا اثداح ناك نإف ءاثداح وأ ءاييدق .نوكي نأ امإف .ةعيبط

 ةلعلا نأل ءملاعلا مدق بجو (يدق ناك نإو .لطاب وهو لوقلا لسلستيو
 اذإف ملاعلا ثدح تبث هنأل «لطاب اذهو نارتقالا ىلع اطولعم بجوت ةعيبطلاو

 .اراتخم العاف نوكي نأ نيعت ةعيبط وأ ةلع صصخملا نوكي نأ لطب

 ىلع صصخم ىلإ ثداحلا راقتفا حضو اذإ مث) :نيمرحلا مامإ لوقي

 ةباثمب ثودحلا عوقول ابجوم نوكي نأ نم صصخملا كلذ ولخي الف :ةلمجلا

 امإو «نويعئابطلا هيلا راص امك ةعيبط نوكي نأ امإو ءاطولعم ةبجوملا ةلعلا

 ةلعلا نإف .للعلا ىرجم ايراج نوكي نأ لطابو ءاراتخم العاف نوكي نأ

 .15 - 1١8 ص .داشرإلا (011)

 .١اك8 ص ,لماشلا رظناو
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 نوكت نأ نم لخي مل ةلع صصخملا ردق ولف .نارتقالا ىلع اهولعم بجوت
 كلذو ءالزأ ملاعلا ددجو بجوت نأ بجيف ةميدق تناك نإف .ةثداح وأ ةميدق

 ةثداح تناك نإو .هثدح ىلع ةلدألا انمقأ دقو «ملاعلا مدقب لوقلا ىلإ يضفي

 . ىضتقملا يضتقم يف لوقلا لسلستي مث صصحخم ىلإ :ترقتفا
 دنع ةعيبطلا ناف .لاق ايف لاحأ دقف ةعيبط صصخملا نأ معز نمو

 ضقتلف «ةميدق ةعيبطلا تناك اذإف .عناوملا تعفترا اذإ اهراثآ بجوت اهتبثم

 .صصخت ىلا ةرقتفم نكتلف ,ةثداح تناك نإو .ملاعلا مدقب

 . .ءالؤه ىلع درلا يف فاك ردقلا اذهو

 اهسفنب هدجوت ةعيبط وأ .«هبجوت ةلع ثداحلا صصحمل نوكي نأ لطب نإف

 ىلع اه لعاف ثداوحلا صصحمل نأب عطقلا كلذ دعب نيعتيف رايتخالا ىلع ال

 .0١201(تاقوألاو تافصلا ضعبب اهعاقيإ صصخم رايتخالا

 :هنع يبنلاب عرشلا دورول احيبق ناك انإ حيبقلا نأ تابثإ :اثلاث

 حبقلاو نسحلا نأ تابثإ يف ميسقتلاو ريسلا كلسم نيمرحلا مامإ مدختسا

 ىمن دق عرشلا نأل ءيشلا حبقي انإو حيبقلا رمألا يف ةيتاذ ةفص تسيل

 . هلع

 امإ ءاحيبق هنوكب ءيشلا فصو اذإ .فصولا عوجر تالامتحا رصح ذإ

 : ىلإ
 .هسفن ةفص وأ هسفن )١(

 .هسفن ةفص ىلإ الو هسفن ىلإ عجري ال هنأ (0

 دحج نمو اصاصق لتقلا لئاي املظ لتقلاف .لوألا لامتحالا لطبأ مث

 .دحجي الام دحجي هنإف كلذ

 .ريغصلا نم حبقت ال ريبكلا نم الاعفأ حبقت كلذكو

 :احيبق حيبقلا نوكي نأ امإف لوألا لطبو يناثلا لامتحالا تبث اذإ مث

 نا 5 ص ءداشرإلا (115)

 -0ث1١48-



 )١( هنع يبغلاب عرشلا دورول .

 ) )0حيبقلا ريغو عرشلا ريغ رمأل وأ .
 اذه .ىرخأ ةفص لجأ نم ةفص حبقت نأ ليحتسي هنأل يناثلا حصي الو

 يمغلاب عرشلا دورول احيبق ناك امنإ حيبقلا نأ اتبثم نيمرحلا مامإ هكلسام
 . ةلع

 نم كلذ لخي مل احيبق هنوكب ءيشلا فصو اذإ) :نيمرحلا مامإ لوقي

 امإو .هسفن ةفص ىلإ وأ هسفن ىلإ عجري احيبق هنوك :لاقي نأ امإ :نيرمأ
 .هسفن ةفص ىلإ الو هسفن ىلإ عجري ال :لاقي نأ

 نم الطاب كلذ ناك .هسفن ةفص ىلإ وأ هسفن ىلإ عجري هنإ :ليق نإف

 يواست ركنأ نمو ءاصاصتقاو ادح لتقلا لثاي الظ لتقلا نأ اهبرقأ ءهجوأ

 لك لئامتب ةقثلا ءافتنا مزتلا»و .دحجي الام دحج دقف نيلتقلا ةلئاممو نيلعفلا

 ردص ول لقاعلا نم ردصي ام نأ ءمسقلا اذه داسف حضوي امو «نيلثم

 نم هنمو .هدوجو عم احيبق هنوكب فصتي ال هنإف فلكم ريغ يىبص نم

 اولاق نإف .حيبق فلكملا ريغ يبصلا نم رداصلا نأ معزيو كلذ يف عزاني

 .لوألا هجولاب انيقتلا .كلذ

 نأ امإ ؛كلذ دعب لوقلا لخي مل .هسفنل احيبق حيبقلا نوك لطب اذإو

 قحلا وهو ءهيلإ انرص امك .هنع يبنلاب عرشلا دورو احيبق هنوك ىنعم :لاقي
 مه نإف .حيبقلا ريغو عرشلا ريغ رمأل حبقي انإ :لاقي نأ امإو ءحارصلا

 قلعت ىلع هحبق لمحي ملو .هسفنل ءيشلا حبقي مل اذإ :مهل ليق كلذ اولاق

 ةفص ةفصلا كلت تسيلو .ىرخأ ةفص لجأل حبقت نأ ليحتسيف ءهب يبغلا

 هنيسحتو لقعلا حيبقت نالطب كلذ عومجم نم تبثف «ةيونعم الو ةيسفن حيبقلل
 , 201(فيلكتلا مكح ف

 .هنع يبنلاب عرشلا دورول احيبق ناك امنإ حيبقلا نأ نيمرحلا مامإ لوقو

 اذهو عرشلا دورو لبق احيبق نوفرعي ال سانلا نأ لوقلا اذه نع مزلي

 . لطاب
  )1١10ص ىاشرإلا 555 - 7510.
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 ةرات عرشلا يتأيو عرشلا دورو 7 ةحيبق رومأ ىلع تفراعت ةيرشبلاف
 . حيبق ه ةيرشبلا هيلع تفراعتام حبق ديكأتب

 :218مالكلا هب ماق نم ملكتملا نأ تابثإ :اعبار

 :نيلامتحا يف ملكتملا ةقيقح نيمرحلا مامإ رصح
 .مالكلا هب ماق نم ملكتملا نأ )١(

 .ةلزتعملا بهذم وه اهك مالكلا لعف نم ملكتملا نأ (5

 «هلاطبإ يف ميسقتلاو ربسلا كلسم اضيأ اكلاس ةلزتعملا بهذم لطبأ مث
 ةمظنم فورح مالكلاو .لئاق يف امالك هللا قلخي نأ ةروص ضرف ذإ

 اوضقي نأ امإ رمألا ولخي الف ديز ىلإ تمق لئاقلا لاق اذإف ةعطقتم تاوصأو
 . ملكتمب سيل وأ ملكتم لئاقلا نأ

 .مالكلا لعف نم ملكتملا نأ يف مهبهذم اولطبأ دقف ملكتم هنأب اوضق نإف
 0 سبيل هنأب اوضق نإو .هللا وه ةضورفملا ةروصلا هذه يف لعافلاف
 » :لوقيف اراتخم هنوك ةلاح يف قرف الف ,ةيادبلا اودحجو اوضقان دقف

 .ةضورفملا ةروصلا هذه يف «ديز ىلإ تمق» هلوق نيبو «ديز ىلإ
 ناك ول) مالكلا لعف نم ملكتملا نأ يف ةلزتعملا بهذم الطبم لوقي

 العاف هملعي ال نم املكتم ملكتملا ملعي ال ناكل ,مالكلا لعف نم ملكتملا
 نقيتسا ملكتم نم ارداص امالك عمس نم نإف .كلذك رمألا سيلو :مالكلل
 فيلإ ارطضم وأ همالكل العاف هنوك هلابب رطخي نأ ريغ نم ءاللكتم هنوك
 ّنأ كلذب ررقت .تالاهجلا هذه نع بارضإلا عم املكتم هنوك دقتعا اذإف
 . .مالكلل العاف هنوك هانعم سيل املكتم ملكتملا نوك

 فورحو ةعطقتم تاوصأ مكدنع مالكلا :لوقن نأ هب كسمتلا يوقي اممو
 اذهف ءديز ىلإ تمق دق :انم لئاق لاق اذإف ماظتتنالا نم ابرض ةمظتنم

 ىلع تاوصألا هذه ىلاعت هللا قلخ ولف هب ملكتملا وه وهو همالك هنم رداصلا
 .كلذ يف مالكلا انضرف دقو .فلاخملا ولخي الف ةرورض دبعلا يف اهماظتنا

 ) )1١١8ص .داشرإلا ١١١.
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 معز نإف .هب ىضقيال نأ امإو ءاملكتم مالكلا لحم نوكب ىضقي نأ امإ

 ,مالكلا لعف نم ملكتملا نأ ىلا ريصملا ضقن دقف ملكتملا وه لحملا نأ

 مالكلا لحم نأ معز نإو .ةضورفملا ةروصلا يف هللا لعف نم مالكلا نإف

 ٍناديام دحجو دناع دقف .ةملكتمب تسيل اهنم مالكلا لحم يتلا ةلمجلا وأ

 اى كديز ىلإ مويلا تمق دق :لوقي مالكلا هب ماق نم عمست انإف ةيادبلا

 نم ملكتملا ناك نئلف «تاوصأ - نيفلاخملا بهذم ىلع - مالكلا مث

 نوك كلذ قايس نم مزليو .توصلا لعف نم توصملا نكيلف مالكلا لعف

 .توصلل العاف ناك ثيح نم ات ووصم .نيغئازلا لوق نع ىلاعت يرابلا

 دبالف مالكلا لعف نم ملكتملا لوقي نم بهذم عطاوقلا هذهم لطب اذإو

 لعفلا هجو ضقتنا اذإف ءهوجولا نم هجو ىلع ملكتملاب مالكلا صاصتخا .نم

 نم هانيضترا ام الإ هانركذ ام نالطب دعب .ميسقتلاو ربسلا ىلع ىقبي الف

 .019(مالكلا هب ماق نم ملكتملا نأ

 :(ناهربلا) يف ميسقتلاو ريسلل نيمرحلا مامإ دقن -

 اذه نومدختسي هيلع نيقباسلا ةمئألاو ىلوألا ةلحرملا يف نيمرحلا مامإ انيأر

 ةلحرملا يف ضفر نيمرحلا مامإ نأ الإ .رشتنملاو رصحنملا هيمسقب لالدتسالا

 زاوجل املع ديفي ال هنأ نيبو ءرشتنملا ميسقتلاو ربسلا (ناهربلا) ةلحرم ةيناثلا
 ءانب مكحلا متي الف .لالدتسالا يف ةروكذأملا فاصوألا يف رصحلا مامت مدع

 لمعتسي ام مظعمف ميسقتلاو ربسلا امأو) :نيمرحلا مامإ لوقي .كلذ ىلع

 هلإلا ناك ول :لوقي نم لوقك تابثإو ىفن يف رصحني ال هنإف .لطاب هنم

 وأ طرفملا دعبلا وأ .طرفملا برقلا ةيؤرلا نم عناملا نإف نآلا هانيأرل ايئرم

 يف يفكيو ىطق الع ديفي ال نفلا اذهو .هنودعي امم كلذ ريغ ىلإ بجحلا

 دجي الف ؟هوّتركذام ريغ اعنام تبثي نم ىلع نوركنت مب :ضرتعملا لوق هدر

 ) )1١19ص .داشرإلا 1١١9 -1١١١.
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 رظنلا يف انكر ضهتني دقف تابثإلاو يفنلا نيب رئادلا ميسقتلا امأ

 0 . . حيحصلا

 تالوقعملا يف يرجي «ميسقتلاو ربسلا يأ» كلسملا اذهو) :اضيأ لوقيو
 ارصاح تابثإلاو يفنلا ىلع المتشم يلقعلا ميسقتلا ناك نإف :نيعون ىلع

 نيب ميسقتلا نكي مل نإو .توبثلل يناثلا نيعت نيمسقلا دحأ لطب اذإف ءامل
 ىضفي داكي الف «رباسلا اهددعي ماسقأ ىلع السرتسم ناك هنكلو تابثإو يفن
 ىوس انعم دجأ ملف تربس :لوقي نأ رباسلا ىراصقو .ملع ىلإ اهيف لوقلا
 تلفغأ كنأ كنمؤي ام :بلاطلا لوقيف .هتدجو اف تعبت دقو تركذام

 مالكلا ىهتنا اذإ .مولعلا بلاطم يف رباسلا حلفي الف هل ضرعتت مل (سق

 , 0702(. . . ىهتنملا اذه ىلإ

 : ميسقتلاو ربسلاب لالدتسالا نم يفلسلا فقوملا - 5

 (ميسقتلاو ريسلا) ٍلقعلا لالدتسالا روص نم ةروصلا هذه نم جذامن دجن

 7 . ةيلمعلا ماكحألاو دئاقعلا صعب تابثإ ف ر ميركلا نارقلا يف

 054 َنرئلَحْلا

 امل عبار ال تاالامتحا ثالث 5 ةروصحخ ماسقألاف

 .ءيش ريغ نم اوقلخي نأ امإ - ١
 .مهسفنأ اوقلخي نأ امإ - ؟

 . مهسفنأ ريغ قلاخ مهقلخي نأ ©

 كش ال قح ثلاثلا نأ نيبتف هيف كش ال يعطق نيلوألا نيمسقلا نالطبو

 .©هروهظل ةيآلا نم ثلاثلا مسقلا فذح دقو «هيف

 هنأ ةيلولحلا ىوعد لاطبإ يف (ميسقتلاو ريسلا) دمحأ مامإلا لمعتسا دقلو

 يمهجلا نأ ملعت نأ تدرأ اذإو) :دمحأ مامإلا لوقي .ناكم لك يف ىلاعت

 قضت ص 1 ج .ناهربلا 07

 4١6. ص .* ج .هسفئ قباسلا ردصملا (1١؟١)
 .#”ه ةيآ. روطلا ةروس (١؟0
 ."ا. - ”54 ص .4 ج نايبلا ءاوضا رظنا (175)

1١684 - 



 ناكم نود ناكم يف نوكي الو ناكم لك يف هنأ معز نيح هللا ىلع بذاك

 قلخ نيح :هل لقف معن :لوقيسف ؟ءيش الو هللا ناك سيلأ :هل لقف
 ؟هسفن نع اجراخ وأ هسفن يف هقلخ له ءىثلا

 هسفن يف قلخلا قلخ هللا نأ معز ْنِإ اهنم دحاو ليواقأ ةثالث ىلإ ريصي هنإف

 .هسفن يف سيلبإو نيطايشلاو نجلا قلخ هنأ معز نيح رفك
 نيح ءارفك اضيأ ناك مهيف لخد مث هسفن نع اجراخ مهقلخ :لاق نإو

 نع اجراخ مهقلخ :لاق نإو :ءيدر رذق شحو ناكم لك 5 هنأ معز

 9"0(ةنسلا لهأ لوق وهو عمجأ هلوق نع عجر مهيف لخدي مل مث هسفن
 ةمسقلا هذهو) :قباسلا دمحأ مامإلا مالك ىلع اقلعم مالسإلا خيش لوقيو

 .2*2(ةثالثلا لاوقألا هذه نم لوق نم دبال هنأ دمحأ هركذ اك ةرصاح

 دقف «تاضارتعا نم ميسقتلاو ربسلاب لالدتسالا ىلإ هجوي اب قلعتي |ميفو
 ركذف ءدينفتلاو ةساردلاب نييقطنملا ىلع درلا يف مالسإلا خيش اهل ضرع

 نظلا الإ ديفي ال هنأ وأ «نيقيلا ديفي ال هنأب مهوقو هيلع راظنلا تاضارتعا

 عضوم يف اهيلإ مكحلا عوجر نكمي يتلا تافصلا رصح مدع زاوج ىلع ءانب

 ؛ةيلقعلا قئاقحلا معأ يف نكمم رصحلا اذه نأ مالسإلا خيش يأر يفو ءام

 نوكت مث نمو ناكمإلاب ىلوأ هعاونأ نم عون تافص رصح زاوجف .دوجولاك
 راظنلا لوقي الو لصفنملا يطرشلا نالطبب لوقلا مزلل الإو «ةينيقي هتجيتن
 .اذهم

 تبشي امنإ «ليثمتلا» سايق نأ نم هوركذ امو) :مالسإلا خيش لوقي

 .259(لطاب لوق نظلا الإ ديفيال امهالكو «ميسقتلا» وأ «نارودلا»ب

 «نيقيلا ديفي دق تايلقعلا يف ميسقتلا نوكي نأ اما :لاقيف) :لاق مث
 «لصفنملا يطرشلا» مهلعج لطب (152لوألا ناك نإف «لاحب هديفي ال نأ امأو

 .ه# ص .ةيمهجلا .ىلع درلا )١714(
 66 ص 0 ج .سيسأتلا ضقن )1١16(

 .7"ه ص نييقطنملا ىلع درلا )١1(

 .يناثلا لاقي نأ حيحصلا (177)
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 نإف ءاذه مهمالك لطب "يناثلا ناك نإو .يناهربلا سايقلا روص نم
 امإو ءانكمم نوكي نأ امإو ءابجاو نوكي نأ امإ دوجولا :لاق اذإ لئاقلا

 امإ و .هسفنب (ئاق نوكي نأ امإو ءاثداح نوكي نأ امإو ءايدق نوكي نأ

 وحنو ءاقلاخ نوكي نأ امإو ءاقولخحم نوكي نأ امإو .هريغب (ئاق نوكي نأ

 .ٍلقع لكل ارصح اذه ناك .«دوجولا» سنجل رصاحخلا ميسقتلا نم كلذ

 رصحف هماسقأ رصحي نأ لقعلا نكمأ اذإو .تايلكلا معأ «دوجولا» لب

 ىلعألا ملغلا وه اذهو .هلك اذه نوملسي مهو ءىلوأ هعاونأ ضعب ماسقأ

 .©29(؟نيقيلا ديفي ال ميسقتلاو ربسلا نإ نولوقي فيكف .مهدنع

 . هقلخ ىلع ىلاعت هولع تابثإ يف «ميسقتلاو ربسلاب» مالسإلا خيش لدتسا دقلو
 .ميقلا نبا هذيملت لعف كلذكو

 بجاو وهو ىلاعت هولع تابثإ يف ةميظع ةدعاق) :مالسإلا خيش لاق
 الو هللا ناك :لاقي نأ وهو .ةحيحصلا ةيناسنإلا ةرطفلاو .حيرصلا لقعلاب

 لصفناو هسفن يف هقلخ نوكي نأ امإ ولخي الف .ملاعلا قلخ مث هعم ءيش

 .اهريغو راذقألا ةسامم نع هللا ىلاعت لاحم اذهو ءهنع

 ىلاعت ءاضيأ لاحم اذهو هيف لخد مث هنع اجراخ هقلخ نوكي نأ امإو

 نوكي نأ امإو  نيملسملا نم دحأ نيب اههيف عازنال ناتاهو  هقلخ يف لحي نأ

 زوجي ال يذلا قحلا وه اذهف هيف لحي ملو ةميركلا هسفن نع اجراخ هقلخ

 ىلع هججح نم دمحأ مامإلل ةدعاقلا هذهو .وه الا هللاب قيلي الو ءهريغ

 .2©(ةنحملا نمز يف ةيمهجلا

 :ميقلا نبا لاق (ىك لاقي نأ ليلدلا نم يقبو
 طلاخم ريغ هسفنب مئاق هنأ عم تاذلا ةيقوفب فصتي مل ول هناحبس هنإ)

 ءهدض نم وأ هنم ولخي ال ءيشلل لباقلا نأل ءاهدضب افصتم ناكل ملاعلل

 .©""0(قالطإلا ىلع مومذم وهو .لوفسلا ةيقوفلا دضو
 .لوألا لوقي نأ حيحصلا (1؟8)
 . 8"73 ص نييقطنملا يلع درلا (١؟9)
 2.1٠65 ص .ه ج يواتفلا عومجم 2(:

 #6 ص ةيمهجلا ىلع درلا رظناو

 46١. ص «.2قعاوصلا رصتخم )١181١(
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 عبارلا لصفلا

 هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب لالدتسالا

 :هموهفم - ١

 اوفلتخا ام نوسيقيف عازنلا عضاوم يف نيملكتملا نيب مدختست ةروصلا هذه

 اوفلتخا امو لصألا وه هيلع اوقفتا ام نولعجيف .هيلع اوقفتا ام ىلع هيف

 .هيف فلتخملل هيلع قفتملا يف تبث يذلا مكحلا اوتبثيل .عرفلا وه هيف

 :هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب نيملكتملا لالدتسا - ؟

 لالدتسالا نم عونلا اذه يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا مدختسا دقلو

 هملع مومع ىلع اسايق هقلخ مومعو ىلاعت هتردق مومعب ةلزتعملا امزلم

 ىلاعت هلوق يف (لك) ةملك نم دافتسملا مومعلا نولمعي مهريفك ةلزتعملاف

 .مهريغ نيبو مهيب قافتا عضوم اذهو 294 ْميِلَع ٍءيش ٌلُكب وهو
 نم دافتسملا هتردق ٍمومعو ىلاعت هقلخ ومع 5 مهريغ نوفلاخي مهنكلو

 ءئش لك َلَع لآ َّنِإ» ,0754ءيش لك ُقلَخ» ىلاعت هلوق يف (لك) ةملك
 نسح ااوبأ مهمزلي اذهو .ةدحاو نيعضوملا يف مومعلا ةغيص نأ عم 279ريدق

 .هيلع اوقفتا ام ىلع اسايق هيف اوفلتخا هيف يف ومحل يرعشألا

 هنأو مومعلا ىلع لدي يلع ٍءيش ُلُكبِه ىلاعت هلوق نأ هيلع قفتملاف

 .مولعم لكب ملاع ىلاعت

 قلدَحل ىلاعت هلوقو كريِدَق ٍءيش لَك َْلَعل ىلاعت هلوق ةلالد هيف فلتخملاو
 ٠١١. ةيآ ماعنألا ةروس (185)
 1 ةبآ _ ماعنألا ةروس 05

 7١. ةيآ ةرقبلا ةروس )١184(
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 . مومعلا ىلع «ءيش لك
 كلذ يفو .هيلع قفتملا ىلع هيف فلتخملا يرعشألا نسحلاوبأ سيقيف

 «ٌميِلَع يش ّلُكِب© :ىلاعت هللا لوق سيلأ :ردقلا لهأل لاقيو) :لوقي
 ام :محل ليق .معن : :اولاق اذإف ؟ملاع هب هللاو الإ مولعم ال هنأ ىلع لدي

 الإ رودقم ال هنأ ىلع «ريدَق ٍءيش لك َلَع» : ىلاعت هلوق لدي نأ متركنأ

 ثدحم ال هنأ ىلع «ِءْيش َّلُك ُقللَخِ» : ىلاعت هلوق لدي نأو .رداق هيلع هللاو

 .2©2(قلاخ لعاف هل ثدحم هللاو الإ لوعفم

 زوجي ءيش لكل ديرم هللا نإ متلق مل :لئاق لاق نإف» عمللا يف ءاجو
 يتلا ةلالدلاب تاذلا تافص نم تناك اذإ ةدارإلا نأل :هل ليق ؟داري نأ

 اك .هتقيقح ىلع داري نأ زوجي ام لك يف ةماع نوكت نأ بجو ء.اهانركذ

 .©"79هتقيقح ىلع ملعي نأ زوجي ام لكل همممع بجو تاذلا تافص نم ملعلا ناك اذإ
 ديلاب ىلاعت هفصو نم ميسجتلا مزلي ال هنأ نايب يف ينالقابلا همدختساو

 مزلي مل اك .ةحراج الإ دهاشلا يف اهجوو ادي لقعن ال اننأ عم .هجولاو
 ايح دهاشلا يف لقعن ال اننأ عم ءاملاع ايح هنوكب ىلاعت هفصو نم ميسجتلا

 .امسج الإ املاع

 فلتخملاو .ميسجتلا مزلتسي ال املاع ايح هنوكب فصولا نأ هيلع قفتملاف

 .ميسجتلا مزلتسي اهجوو ادي هل نأب ىلاعت هفصو نأ هيف
 .قرف ال ذإ .هيلع قفتملا ىلع هيف فلتخملا ينالقابلا ساقف

 .ةحراج هديو ههجو نوكي نأ متركنأ اف :لئاق لاق نإف) ديهمتلا يف ءاج

 .«كلذ بجي ال هل لاقي ؟ةحراج ال ةفص هجوو ؟ةفص دي اولقعت مل متنك ذإ
 متنأو نحن يضقن نأ ءامسج الإ ارداق املاع ايح لقعن مل اذإ بجي ال اك

 ارهوج نوكي نأ .هتاذب (ئاق ناك ىتم . بجي ال (ىو .كلذب ىلاعت هللا ىلع

 .2©(كلذك الإ اندهاش يف هسفنب (ئاق دجن مل مكايإو انأل ءاسج وأ

 .88 ص عمللا باتك (١1*ه)

 .19 ص .هسفن قباسلا ردصملا )١155(
 ١"7. ص .ديهمتلا ١150(

-1848- 



 ءاقلطم يرابلا ةيؤر نوعنمي نيذلا ةلزتعملا بهذم لاطبإ يف همدختسا اك

 هنأب لوقلاو 9"2ُرَضِبأْلآ ُهُكرْدُت الط هلوقب حدمت دق هللا نأ نومعزي ذإ
 انإ ىلاعت هنأ ينالقابلا نيبف . حدملا اذه لاوز ىلإ يدؤي .ةرخآلا ف ىريس

 موعطلاف ءهتيؤر ةلاحتساب حدمتي مو 00ييرَضْبألآ كردي وهو#» هلوقب حدمت

 .كلذب ةحودمم تسيلو ىَرَت ال مودعملاو حئاورلاو

 ءاهتيؤر مدعب ةحودمم تسيل مودعملاو حئاورلاو موعطلا نأ انه هيلع قفتملاف
 .احدم نمضتت يرابلا ةيؤر مدع له هيف فلتخملاو

 .قرف ال ذإ هيلع قفتملا ىلع هيف فلتخملا ساقف
 كَ 0 : ىلاعت هلوقب لم دق سيلفأ :اولاق نإف) ديهمتلا ىف ءاج

 ُهَل ُنوُكَي نأ ٍضرالاَو تومّسلا ٌعيدَب» هلوقب عدمت اك ٍهُيضْنأل

 ؟هتحدم هنع لوزتإ نأ زوجي فيكف ؟051) ه4 ةبحلَص ُهَل نكت و

 ةلاحتساب حدمتي ملو «ُرَصْبألا كردي ٌوهَو# هلوقب حدمت امنإ مهل ليق

 نأ مكدنع زوجي ال ضارعألا رثكأو حئاورلاو موعطلا نأل .راصبألاب هكاردإ

 .(04كلذب ةحودمم تسيلو ءراصبألاب ىرت
 اندنع هل احدم رصبلاب كردم ريغ مودعملا نوك نكي مل الو) :اضيأ لاقو

 كردي نأ زوجي ال مكدنع تادوجوملا رثكأ نأل .متلقام لطب .مكدنعو

 كلذب سيلو راصبألاب كردتال مكدنعو اندنع تامودعملا لكو ء.راصبألاب

 ,0192(تاحودمت

 يف هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب نيمرحلا مامإ لالدتسا عضاوم نم -

 : (لماشلاو داشرإلا)

 يباتك يف لالدتسالا روص نم ةروصلا هذه نيمرحلا مامإ مدختسا دقل

 اسايق «هيف اوفلتخا [يف هيأرب مهمازلإل موصخلا هتلداجم يف لماشلاو داشرإلا

 1١ ةيآ ماعنألا ةروس (18)
 ٠١١ ةيآ ماعنألا ةروس (1790

 )١40( ص ديهمتلا 7١8.
 )١5١1( ص .ديهمتلا 7558.
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 :يتأي ام كلذ نمو ةيداقتعالا ءارآلا نم هيلع اوقفتا ام ىلع

 مامإ لوقي .ناوكألا ىلع اسايق ناولألا نع رهاوجلا يرعت مدع : الوأ

 ناوكألاب ناولألا ريتعن نأ نييرصبلا ىلع هب لدتسن امتو) نيمرحلا

 نع رهاوجلا يرعت ةلاحتسا انومتيطعأ دق لوقن نأ رابتعالا ليبسو
 وأ .ناوكألل رهوجلا لوبقل كلذ نوكي نأ امإ ولخي الف .ناوكألا

 ناولألا يف ققحتم قفولا اذهف امل هلوبقل ناك نإف ءرهوجلا سفنل

 سفنل كلذ نأ متمعز نإو .ناوكألا يف هومتلق ام لوبق اومزتلاف

 ذإ .ناولألا ىلإ ةفاضإلاب هسفنك ناوكألا ىلإ ةفاضإلاب هسفنف رهوجلا

 لوق نم هسفنل نوللا نع ولخي ال رهوجلا لاق نم لوق لصفني ال
 امإف اعطق نالثاتتم نالوقلاو .هسفنل نوكلا نع ولخي ال هنإ :لاق نم

 .049(يناثلا ةحص نم ىلوأ امهدحأ ةحص سميلو احصي وأ الطبي نأ

 لاح ىلع اسايق ةدارإلا يف (هعاتجا لاح نيميدقلا فالتخا زاوج :
 يف نوملكتملا همدختسي يذلا عنامتلا ليلد دمتعي ثيح .امهدارفنا

 نيهلإلا يف نيتدارإلا فالتخا زاوج ضارتفا ىلع ةيبوبرلا ديحوت تابثإ

 نأ تبثيل نيمرحلا مامإف اذهلو .«ليلدلا يف نيضورفملا نيميدقلا

 .كلذ عنمي نمل افالخ عامتجالا دنع عوقولا زئاج نيميدقلا فالتخا

 .هيلع قفتملا ىلع هيف فلتخملا سايق كلذ تابثإ يف مدختسا

 .دارفنالا لاح يف نيميدقلا نم نيتدارإلا فالتخا زاوج انه هيلع قفتملاف

 . عاتجالا لاح يف نيميدقلا نم نيتدارإلا فالتخا زاوج هيف فلتخملاو

 نأ معزي نم ىلع نوركنت مب :ليق ناف) :نيمرحلا مامإ لوقي
 انردق ول :انلق ؟عقاو الو زئاج ريغ ةدارإلا يف نيميدقلا فالتخا

 تقولا يف مسجلا كيرحت هتدارإ لقعلا ةيضق يف عنتما امل امهدحأ دارفنا

 بجوت الو .هنيكست هتدارإ عنتمت مل يناثلا دارفنا انردق ولو «.ضورفملا

 لك نم زجيلف ءاهتافص ماكحأ ربيغت ىرخأب ال صاصتخا ال تاذ

 )١55( ص .لماشلا 5١٠١.
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 اثلا

 .©245(دارفنالا ريدقت دنع زوجي ام عامتجالا ريدقت دنع |ههنم دحاو

 دقف .ملعلا ةفصل هتابثإ ىلع اسايق ةدارإلا ةفص تابثإب يبعكلا مازلإ :
 امدختسم ءاملاع اديرم ىلاعت هنوك تبثي نيمرحلا مامإ نأ اقباس انيأر

 يف صيصختلاو ناقتإلا لدي ثيح .دهاشلا ىلع بئاغلا سايق
 يف ناتفصلا ناتاه تبثت مث نمو «ةدارإلاو ملعلا ىلع دهاشلا

 .بئاغلا

 الو املاع هنوك تابثإ يف سايقلا اذه نومدختسي مهنإف ةلزتعملا امأ

 .اديرم هنوك تابثإ يف هنومدختسي
 نأ ىلع لدي صصختلاو ناقتإلا نأ ىلع نوقفتم عيمجلا نأ عم

 .دهاشلا يف ديرم صصخملا نأو ملاع نقتملا

 .هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب نيمرحلا مامإ لدتسي اذهلو
 دهاشلاو بئاغلا يف املاع هنوك ىلع ناقتإلا ةلالد :هيلع قفتملاف

 ةلالد :هيف فلتخملاو دهاشلا يف اديرم هنوك ىلع صصختلا ةلالدو

 .بئاغلا يف اديرم هنوك ىلع صيصختلا

 وهف ء.هيعبتمو يبعكلا ىلع درلا هجو امأو) :نيمرحلا مامإ لوقي
 ضعب يف عوقولاب دابعلا لاعفأ صاصتخا نأ انل متملس دق :لوقن نأ

 اهصيصخت ىلإ دصقلا يضتقي .«تافصلا نم صئاصخ ىلع تاقوألا
 ناقتإلاو ماظتنالاو قاستالا نأ اك .اهتافص صئاصخو اهتاقوأب
 ىلع لدي صاصتخالا كلذكف ءاملاع نقتملا نوك ىلع لدت ماكحإلاو

 مزلي عطقلا ىلإ ةيضفملا ةيلقعلا ةلدألا»و .صيصختلا ىلإ ادصاق هنوك

 ابجوم كلذ ناكل «ةلاد ريغ ةلالدلا توبث لقاعلا ليخت ولو .اهدارطا

 .مومعلا ىلع ةلدألا ةيضق نع اهجورخل
 ادهاش لقعلا لدي هجو لك :كلذ ريرقت دعب .يبعكلل لوقنف

 ىلاعت هللا لعف يف ررقم وهف ءادوصقم ادارم هنوك ىلع هلجأ نم
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 ضرعتلا غاس ولو .ادهاش لعفلا هيلع لدام ىلع هلعف ةلالد مزالتب

 نوك ىلع ادهاش ماكحإلا لدي نأ غاسل ءاهدرط مدعو ةلالدلا ضقنل

 هنوك ىلع ىلاعت هللا لعف يف ماكحإلا لدي نأ ريغ نم ءاملاع مكحملا

 , "19 (املاع

 . (ناهربلا) يف هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب لالدتسالل نيمرحلا مامإ دقن - ؛

 نم مغرلا ىلع لالدتسالا نم ةروصلا هذه نيمرحلا مامإ دنف دقل

 نأل ال لصأ ال ةروصلا هذه نأ نيبف .داشرإلاو لماشلا يف اهل همادختسا .

 .©"1؛*(اهيف قافولاو فالخلل رثأ الو ملعلا تالوقعملا يف بولطملا)

 مازلإلاو عامجإلا نأ انيبم .لوخنملا هباتك يف يلازغلا يأرلا اذه ىلع هعباتو

 در يف لوقن اذكو) :لوقي .مصخلا تيكبت الإ هنم ةدئاف الو هل رثأ ال

 يلدج كلسم ىلإ الو عامجإ ىلإ تالوقعملا يف حاورتسا الو قفتملا ىلإ فلتخملا
 ٍ . مازلإو

 ةدئاف الف الإو فاك وهف عازنلا لحم يف اهنم ءيش ىلع لقعلا لد نإف

 نإ مصخلا تيكبتو قييضتلل دروي كلذ معن .موصخلا ميلستو قافتالا يف

 .":9(يزتخيل ةهيدبلا دحج
 سيقملا لصألا ين قافتالا درجم سيل لالدتسالا اذه رادم نأ يبأر يفو

 هدرط داري ليلد ىلع امئاق لصألا اذه ين مكحلا نوكي نأ دبال لب «هيلع

 مامإ مهيف اب هل نيملكتملا لامعتسا يف رهاظ وه امك هيف فلتخملا عرفلا يف

 . نيمرحلا

 .هيلع قفتملا رمألا يف ربتعم رمأ ليلد نع مكحلا توبثف

 : هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب لالدتسالا نم يفلسلا فقوملا - ه

 موصخلا تيكبت يف لالدتسالا نم عونلا اذه مالسإلا خيش مدختسي

 )١54( ص «داشرإلا 4" - 560.

 ) )1١46ص .ناهربلا ٠١*1١ "2.1
 )١55( .ه8 ص لوخنملا
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 . قحلاب مهمازلإو
 ءانثأ هدجن ام لالدتسالا نم عونلا اذهل همادختسا ىلع ةلثمألا نمو

 ةردقلاو ملعلا نم عبسلا يناعملا تافص هلل نوتبثي نيذلا ةرعاشألل هتشقانم

 .خلا ..بضغلاو ىضرلا تافص هل نوتبثي الو خلا .. .ةدارإلاو

 .تافصلا عبس تابثإ هيلع قفتملاف

 .تافصلا ةيقب تابثإ هيف فلتخملاو

 .اههنيب قرف ال ذإ هيلع قفتملا ىلع هيف فلتخملا سيقيف

 نإف .ضعب يف لوقلاك تافصلا ضعب يف لوقلا) :مالسإلا خيش لوقي
 عيمس ةردقب ريدق ملعب ميلع ةايحب يح هللا نأب رقي نمم بطاخملا ناك

 عزانيو «ةقيقح هلك كلذ لعجيو ةدارإب ديرم مالكب ملكتم رصبب ريصب عمسب

 امإو ةدارإلاب امإ هرسفيو ازاجم كلذ لعجيف هتيهاركو هبضغو هاضرو هتبحم يف
 نيبو هتيفن ام نيب قرف ال :هل ليق .«تابوقعلاو معنلا نم تاقولخملا ضعبب
 لثم هتدارإ نإ :تلق نإف» رخآلا يف لوقلاك امهدحأ يف لوقلا لب .هتبثأ ام

 تلق نإو «ليثمتلا وه اذهو .هبضغو هاضرو هتبحم كلذكف .نيقولخملا ةدارإ
 ةبحم هل كلذكو كل ليق هب قيلت ةدارإ قولخملل نأ امك هب قيلت ةدارإ هل

 اضر قولخمللو هب قيلي بضغو اضر هلو هب قيلت ةبحم قولخمللو هب قيلت

 ,2349(. .هب قيلي بضغو
 .تافصلا نوتبثي الو ءامسألا نوتبثي نيذلا ةلزتعملا عم همدختسا كلذك

 فلتخملاو ميسجتلاو هيبشتلا مزلتسي ال اهتابثإف ءامسألا تابثإ هيلع قفتملاف
 ' .تافصلا تابثإ هيف

 ءاسألا تابثإ نأ امكف قرف ال ذإ هيلع قفتملا ىلع هيف فلتخملا سيقيف
 .اهيبشت يضتقي ال تافصلا تابثإ كلذكف اهيبشت مزلتسي ال

 ءامسألاب رقيو تافصلا ركني نمم بطاخملا ناك نإو) :مالسإلا خيش لوقي

 ملعلاو ةايحلاب فصتي نأ ركنيو ءريدق ميلع يح هنإ :لوقي يذلا يلزتعلاك

 ١57( ص .ةيرمدتلا ١# 79”.
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 كنإف .تافصلا تابثإ نيبو ءامسألا تابثإ نيب قرف ال :هل ليق .ةردقلاو

 دجنال انأل ءايسجتو اهيبشت يضتقي ةردقلاو ملعلاو ةايحلا تابثإ :تلق نإ

 دهاشلا يف دجن الو كل ليق .مسج وهام الا تافصلاب افصتم دهاشلا يف

 كنوكل تيفن ام تيفن نإف «مسج وهام الإ ريدق ميلع يح هنأب ىمسم وهام

 يف هدجت ال كنأل ءيش ّلكو ءامسألا فناف مسجلل الإ دهاشلا يف هدجت ١

 .240(مسجل الا دهاشلا
 تابثإب ةلزتعملاو ةرعاشألا نم الك مزلي مالسإلا خيش نأ رهظي اذكهو

 ىلع اسايق اهنوركني يتلا ىلاعت هللا تافص نم هنأش يف مهعم فلتخي ام

 الإو ءىلاعت هلل اهنوتبثي يتلا ةيهلإلا ءاسألاو تافصلا نم هيف مهعم قفتي ام

 . تالثاتملا نيب نوقرفي ممهأ مهمزلي هنإف

 هيلع قفتملا ىلع هيف فلتخملا نوسيقي ال فلسلا نأ هيلإ هيبنتلا ردجي امو

 درجم امأ ,ةحيحص اهيلع قفتملا ةمدقملا نوكت نأ دبال لب «قافتالا درجمل

 خيش لوقي  هبهذم ةحص مدعو هبارطضا نايبل الإ يفكي الف مصخلا ميلست

 ءالوم متم : ىلاعت لاقف ملع ريغب لداجي نم هللا مذ دقو) : مالسإلا

 هللاو "404مْلع هب مُكل َسِيَل ايف َنوُجَحُت َمِلَف ٌمْلع هب مل ايف ْمتَسجَْح
 .املع نكت مل نإ مصخلا اهملسي ةمدقمب اولداجي نأ َنينمْؤملا رمأي ال ىلاعت
 دق اذه نكل .لطابلاب مهيلع جتحي نأ هللا رمأي مل الطاب لاق هنأ ردق ولف

 .قحلا لوقلا ىلإ ةوعدلا نايبل ال ءهضقانت نايبو هلوق داسف نايبل لعفي

 اوضقانت ام ركذ دوصقملا سيلو «هيلا دابعلا ةوعدو قحلا نايب هدوصقم نآرقلاو
 تسيل يتلا ةيلدجلا تامدقملاف ,هنيعب ال امهدحأ أطخ نيبيل مههلاوقأ نم هيف

 ."*”(المجم سانلا أطخ نايبل حلصي اذهو اهتدئاف اذه املع

 ."ه ص .ةيرمدتلا )١46(
 .55 ةيا نارمع لا ةروس )١59(

 .458 ص .نييقطنملا ىلع درلا )١5١(
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 سماخلا لحفلا

 (هيفن بجي هيلع ليلد الام) ةدعاقب لالدتسالا

 :هتروصو هموهفم - ١

 : ىضتقت لالدتسالا روص نم ةروصلا هذه

 . هيلع ليلد ال نيعم مكح دوجو : الوأ

 .هيلع ليلد الام يفن بوجو :ايناث
 عيمج رصحب امإو ءالاطبإو مكحلا اذهل نيتبثملا ةلدأ لقنب امإ لوألا تبثيو

 اهاطبإ مث .ءارقتسالا قيرط نع أهم مكحلا تابثإ نكمي يلا ةلدألا هوجو

 .2000لوألا لصألا وهو هيلع ليلد ال مكح دوجوب كلذ يهتنيو

 :نيهجوب هيلع ليلد الام يفن بوجو وهو يناثلا نوتبثيو

 ةخماش لابج دوجو زاجل .هيلع ليلد الام فنن مل ول اننأ :لوألا هجولا

 . هتوبث ىلع ليلد ال امم اهارن ال نبل نم راهنأو قبئز نم رحبو انترضحب

 الإو :هيلع ليلد الام يفن بجوف . ةرورضلاب مولعم قبس ام دوجو مدعو

 .هركذ قبس ام دوجو زاجل

 ليلد ال ىتلا ءايشألا ةلمج نم لعفلاب يهانتملا ريغ دوجو نأ : يناثلا هجولا
 الام دوجوو ىهانتي الام توبثل زيوجت هيلع ليلد الام توبشل انزيوجتو اهيلع

 , (009لاحم لعفلاب ىهانتي

 .هيلع ليلد الام يفن بوجو نوملكتملا ررقي مدقت ام ىلع ءانبو
 لالدتسالا اذه روص نم لعجي راشنلا روتكدلا دجن اننأ هركذ ردجي امثو
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 :ينالقابلا دنع لولدملا نالطبب نذؤي ليلدلا نالطب ينعأ

 . ميسقتلاو ربسلا )١(

 .7"2هلثم ةحص ىلع ءىثلا ةحصب لالدتسالا (؟)

 نالطب» ليبق نم نيتروصلا نيتاه لعجي نالقابلا نأ نم روتكدلا هلاق ام لهف

 ؟حيحص «لولدملا نالطبب نذؤي ليلدلا

 .ةحيحص ريغ ينالقابلا ىلإ لوقلا اذه ةبسن نأ عقاولا

 ةحص ىلع ءيشلا ةحصب لالدتسالاو ميسقتلاو ربسلا ينالقابلا ركذ معن

 ,209 لولدملا نالطبب نذؤي ليلدلا نالطب نأ ليبق نم اههلعجي مل هنكلو .هلثم

 بجي هيلع ليلد ال ام) نأ ليبق نم ناتروصلا ناتاه له رخآلا لاؤسلاو

 . ؟(هيفن
 قيرط وهف ماسقألا عيمجل الطبم ناك اذإ ميسقتلاو ريسلا امأ :تلق

 لوقلا هيضتقي يذلا لوألا رمألا وه اذهو .,نيعم مكح ةلدأ نالطب تابثإل

 .لالدتسالا اذه ةقيقح وه سيلو (هيفن بجي هيلع ليلد ال ام) نأب

 بيرق نم هل ةقالع الف هلثم ةحص ىلع ءىشلا ةحصب لالدتسالا امأ

 .لالدتسالا روص نم ةروصلا هذهم ليعب وأ

 : (هيفن بجي هيلع ليلد الام) ل نيملكتملا مادختسا - <

 نيملكتملا ضعب ىلإ ةلدألا روص نم ةروصلا هذه فقاوملا حراش بسن

 انههو) لوقي ذإ .ةفيعضلا قرطلا نم اهنأ انيبم مهل نييعت نود نيقباسلا
 : ةيلقعلا مهبلاطم تابثإ يف نيملكتملا ضعب اهكلسي نافيعض ناقيرط

 ال اولاق ءةرورضلاب توبثلا مولعم ريغ ءيش يفن اولواح اذإ مهنأ :لوألا

 ,00602(.. .هيفن بجيف هيلع ليلد

 توبث لثم ةيلقع تامدقم عضو هنأ انيبم ينالقابلا ىلإ نودلخ نبا اهبسنو

 فقوتت امج كلذ ريغ ىلإ ضرعلاب موقي ال ضرعلا نأو .ءالخلاو درفلا رهوجلا
 .188 - ١"ا/ ص .ثحبلا جهانم رظنا )9*١15(
 01١١-0 ١7. ص ديهمتلا رظنا )١55(
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 دئاقعلل اعبت دعاوقلا هذه لعجو) :لاق مث ملاعلا ثدحل ةتبثملا ةلدألا هيلع

 ليلدلا نالطب نأو ءاهيلع ةلدألا كلت فقوتل اهداقتعا بوجو يف ةيناويإلا

 , 060(لولدملا نالطبب نذؤي

 :(هيفن بجي هيلع ليلد الام) ل نيمرحلا مامإ مادختسا عضاوم “٠

 ةشقانم يف داشرإلا يف (هيفن بجي هيلع ليلد الام) نيمرحلا مامإ لمعتسا
 مهنأب مهمزلي ثيح «ىلاعت هلل ةبسنلاب ةيمسجلا يف مهبهذم لاطبإل ةيماركلا

 فيلأت نأ مهمزلي هنإف ايدق هنوكو ىلاعت هلل ةيمسجلا تابثإ نيب اوعمج اذإ

 مهنإف يلاتلابو ءاهثودح ىلع ليلدلا وه سيل ةّساملل اهوبقو اهزيحتو رهاوجلا
 دذؤي ليلدلا نالطب نأل ,رهاوجلا ثدح تابثإ مهل متي مل كلذب اومزتلا ول

 ةشقانم يف لوقي ثيح همالك نم مهفي ام وه اذهو «لولدملا نالطيب

 دقف .ماسجألا قئاقح هل متبثأو (سج ىلاعت يرابلا متيمس نا) : ةيماركلا

 اهوبق ىلع اهانبم نإف ءرهاوجلا ثدح ةلالد ضقن امإ :نيرمأل متضرعت

 يف ثدحلا ةلالد مايقب اوضقتو اهودرطت نأ امإو «ةنيابلاو ةساملاو فيلأتلل

 ."*9(نيملسملا ةقبر نع لالسناو نيدلا نع جورخ امهالكو عناصلا دوجو
 ليلدلا ليبس ..) :ىلاعت هللا قح يف زيحتلاو ةساملا يفن يف اضيأ لوقيو

 ثدح ليلد اودرط نإف .قبس ام ىلع ةنيابملاو ةساملل اهلوبق رهاوجلا ثدح ىلع
 .هومزلأ (يف ليلدلا اوضقن نإو ءازيحتم اوتبثأ ام ثدحب ءاضقلا مزل .رهاوجلا

 لوقلا ىلع ءانب اذه متي امنإو .209(رهاوجلا ثدح تابثإ ىلإ قيرطلا مسحنا

 .لولدملا نالطبب نذؤي ليلدلا نالطب نأب

 .نيققحملا عامجإب اديأتم ةروصلا هذه ضفرب لماشلا هباتك يف مزج هنكلو

 ءافتنا ىلع لدي ال ليلدلا ءافتناف .هسكع بجي الو هدرط بجي ليلدلاف

 :نيمرحلا مامإ لوقي .ةيلقعلا للعلا يف سكعلاو درطلا بجي اهمنإو «لولدملا

 طرش ول ذإ «نيققحملا نم عامجإب اهساكعنا ةلدألا طرش نم سيلو ...)

 . 47 ص ء.داشرإلا (157)
 1١. ص .هسفن قباسلا ردصملا )١154(
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 .هملع ىلع ناقتإلا لد امك .لعافلا لهج ىلع ناقتإلا مدع لدل كلذ اهيف

 كلذ ريغ ىلإ هدوجو ىلع هثودح لداك ثدحملا مدع ىلع ملاعلا مدع لدلو

 2650(. .ةيلقعلا للعلا يف ساكعنالا طرتشي (نإو .هعبتت لوطي امم
 مدعو ناقتإلا مدعك ليلدلا نالطب نأ نيمرحلا مامإ مالك نم حضاوو

 هينعي ام وه اذهو .هدوجوو ىلاعت هللا ملع نم لولدملا نالطبب نذؤي ال ملاعلا

 .اهساكعنا نود ةلدألا دارطا بوجو نم

 ليلدلا اذه ةبسن يف راشنلا روتكدلل نأ ماقملا اذه يف ركذأ نأ ينتوفي الو

 نيمرحلا مامإ نأ ىلإ بهذي ثحبلا جهانم ين وهف «نينيابتم نييأ, ينيوجلل
 هتمدقم يف نودلخ نبا هركذي ب اديأتم ليلدلا ذه مادختسا يف ينالقابلا عبات

 اهيلع فقوتت يتلا ةيلقعلا تامدقملا عضو ينالقابلا ركبابأ نأ نم ...)

 ةقيرطلا هذه نأو .«لولدملا نالطبب نذؤي ليلدلا نالطب» اهنمو راظنألاو ةلدألا

 ةقيرطلا هذه يف عضوف نيمرحلا مامإ ءاج مث «هتاذب |(ئاق ايرظن انف تناك
 (نيملكتملل ةميدقلا ةقيرطلل احرش هسفن باتكلا اذه يف نأو .«لماشلا باتك

 قطنملا اذه ءوض ينو ,ىسيلاطسرألا قطنملا اوؤرق اذه دعب نيرخأتملا نأ)و
 اهنم ريثكلا اوفلاخف .نيمدقألل مالكلا نف يف تامدقملاو دعاوقلا يف اورظن
 .232((لولدملا نالطبب نذؤي ليلدلا نالطب نأ» نودقتعي اوداع اف

 «لماشلا باتكل هقيقحت ةمدقم يف هدجنف راشنلا روتكدلل يناثلا يأرلا امأ

 ليلدلا نالطب نأ يف ينالقابلا عباتي مل نيمرحلا مامإ نأ ةمدقملا هذه يف ررق ذإ

 سسأ ىلع ةديقعلا ءانب يف ىنيوحلا ىضم دقل ...)ف لولدملا نالطبب نذؤي

 ليلدلا نالطب» نأ نيب هللا دوجو ىلع هلالدتسا ددص ىفف .ةميلس ةيقطنم

 .©252(ينالقابلا لبق كلذ ىلإ بهذ املثم «لولدملا نالطب ىلإ يدؤي ال
 باتك ةمدقم يف ىسوم فسوي دمحم روتكدلا اضيأ بهذ كلذ ىلإو

 يف ينالقابلا عباتي مل ينيوجلا نأ ررق ذإ .هقيقحتب ماق يذلا داشرإلا

 )١69( ص ء.لماشلا 7١4.
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 ٍنالقابلل هئيطختو نيمرحلا مامإل ادييأت هريرقت نمضتو .ةروصلا هذهب لالدتسالا

 ,©"79هلوق دح ىلع نيملسملا ىلع قيض يذلا

 هذه ةبسن يف ىسوم فسوي دمحم .دو راشنلا ىلع .د دنتسم نأ ٍظحالنو

 .هتمدقم يف نودلخ نبا هركذام وه ينالقابلل لالدتسالا روص نم ةروصلا

 دق نيمرحلا مامإ نأ صنلا سفن يف اضيأ ركذ دق نودلخ نبا نكلو

 نم عونلا اذهل نيمرحلا مامإ ضفر يف مهدنتسم |ف ,كلذ يف ينالقابلا عبات

 . ؟لالدتسالا

 اركذي ملو لالدتسالا نم ةروصلا هذه لطبي نيمرحلا مامإل اصن اركذي ملف

 .نيمرحلا مامإ بتك امل عبتتلاو ءارقتسالا مهدنس نأ

 هتركذ امو ,كلذ يف ينالقابلا عبات داشرإلا يف نيمرحلا مامإ نأ حيحصلاو

 الو درطي ليلدلا نأ ىلع صن دقف لماشلا يف امأ «,كلذ ىلع ليلد اقباس

 .ةروصلا هذمل هضفر ىلع لدي امم سكعني

 :(هيفن بجي هيلع ليلد الام» ةدعاق نم يفلسلا فقوملا -

 يفن نأل .هيفن بجي هيلع ليلد الام نأب لوقلا مالسإلا خيش يضتري ال

 ليلدلا نالطب وأ ليلد دوجو مدع درجم امأ .هيلع ليلد نم هيف دب ال مكحلا

 .هيفنو هلاطبإب لوقلا يف يفكي ال هنإف مكحلا كلذ ىلع ميقأ يذلا

 ,نيعملا لولدملا مدع مزلتسي ال نيعملا ليلدلا مدع) مالسإلا خيش لوقي

 سيلو هيفني ال هنإف .كلذ تبثي ال ىلقعلا ليلدلا نم هتكلس ام نا بهف

 ,2559(تبثملا ىلع امك ليلدلا هيلع يفانلا نأل ليلد ريغب هيفنت نأ كل

 مالكلاو عدبلا لهأ نم ريثك راكنإ بابلا اذه نمو) :مالسإلا خيش لوقيو

 ةمولعملا ةيفلسلاو ةيوبنلا راثآلا نم ةنسلاو ثيدحلا لهأ هملعي امل ةفسلفلاو

 .ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلاو هك يبنلا نع مهدنع ةرتاوتملا لب - مهدنع

 رافكلا نم لوقي نم لوقي امك «انل ةمولعم ريغ هذه» :نولوقي ءالؤه نإف

 بجهوملا ببسلا اوبلطي مل مهنوكل اذهو :محل ةمولعم ريغ ءايبنألا تازجعم نإ

 .ف ص «داشرإلا رظنا (157)
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 يتلا ةفنصملا بتكلا اوؤرقو كئلوأ عمسام اوعمس ولف الإو .كلذب ملعلل
 .كتئلوأل لصح ام ملعلا نم ممل لصحل كئلوا اهأرق

 .دوجولا مدع مزلتسي ال نادجولا مدعو (مدعلاب (لع» سيل «ملعلا مدعو»

 ا ,كلذ مدعب مهنم |ملع اذه نكي مل كلذ اوملعي مل اذإ مهف

 همّلعب ًاوطيحي مل (َب اوُبَدَك لب :ىلاعت هللا لاق اك مه لب ع
 .9"2ةُليوَُت م مهتاي

 ببطتملا دنع سيلف الإو «بابلا اذه نم وه قحلاب بذك نم بيذكتو

 يف سيل هنأ هتياغ نكل .[ نجلا يأ ] مهدوجو يفنب ٍيلقع ليلد فسلفتملاو
 ملعلا» ال (ملعلا مدع» ديفي (نإ اذهو .مهدوجو لع لدي ام مهتعانص

 .2592(وريغو طارقبأك ةفسالفلاو ءابطألا قاذح اذهب فرتعا دقو «مدعلاب

 فلسلا ءاملع ىلع هيفن بجي هيلع ليلد الام) نأب لوقلا ضفر رصتقي الو
 ليلد الاف .25فقاوملا بحاص مهنمو نيققحملا نم مهريغ ىلإ هادعتي لب

 مزجن ال كلذك هيلع ليلد الام توبثب مزجن ال معن ؛.هيفن بجي ال هيلع

 . هيفنب

 همدع لد ملاعلا مدع ضرف اذإ لهف «ىلاعت يرابلا دوجو ىلع ليلد ملاعلاف
 !؟يرابلا مدع ىلع

 لاحلا يف اهب انلهجف «لابقتسالا يف ثدحت دق ةلدألا نأ وهو رخآ رمأو

 .نيقيلا هجو ىلع لولدملا ءافتنا ىلع اليد ضبني ال

 ريداقمو رانلاو ةنجلا لاوحأ نع ِةِكَك قداصلا رابخأب ملعي ال يذلا لهف
 !؟رومألا هذه ءافتنا ىلع كلذب هملع مدع لدي له باوثلا

 .لالدتسالا روص نم ةروصلا هذه نالطب ىلع ةغماد ةلدأ قبس اف

 .4# ةيآ سنوي ةروس (1514)
 لآ ص « ةيميت نبا مالسإلا خيشل نييقطنملا ىلع درلا (1656)

 ."”7/ ص .فقاوملا رظنا )١15(
 ورب ص فقاوملا حرش رظناو
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 سداسلا لصفلا

 ةلاحتسا ىلع هتلاحتسابو هلثم ةحص ىلع ءىشلا ةحصب لالدتسالا
 هلثم

 :هتروصو هموهفم - ١

 مكح قالطإ انححص اذإ اننأ «لالدتسالا روص نم ةروصلا هذه موهفمو

 ءيشلا كلذ لئثاي ام ىلع مكحلا كلذ قالطإ ححصن اننإف ءام ءيش ىلع

 .هتاقلعتمو مكحلا يف ةلثاملا كلتل ارابتعا

 ةحص ىلع لدي كلذ نإف .ءيش عنص ىلع انتردقب انمكح حص اذإف

 . هلثم وهام عنص ىلع انتردقب انمكح

 عنص ىلع انتردق ةلاحتسا ىلع ليلد ام ءيش عنص ىلع انتردق ةلاحتساو

 . هلثم

 هتردق ىلع ليلد ناويحلاو ناسنإلا قلخ ىلع ىلاعتو هناحبس يرابلا ةردقف

 .©"هتوم دعب ىرخأ ةرم هتداعإ ىلع

 :نيمرحلا مامإ لبق لالدتسالا اذهل نيملكتملا مادختسا - ١

 ام ةسمخلا لوصألا حرش يف ءاج ذإ «ليلدلا اذه ةلزتعملا مدختسا دقلو

 ام انلاعفأ يف نإ :مهل لوقن مث) :رابجلادبع يضاقلا لوقي .كلذ ىلع لدي

 لوقي نأ هنكمي «ءاب ةرم لاق ذإ اندحأ نأ ىرت الأ ,ةقيرطلا هذه هيف ىتأتت

 نأ هنكمي ةرم ديز مودق دارأ اذإ هنإف «ةدارإلا اذه نم رهظأو .تارم هلثم
 صخأ ىلع دحاو قلعتمب امههقلعتل نالثم ناتدارإلاو ءاثلاثو ايناث همودق ديري

 )١570( ص ديهمتلا رظنا ؟١.
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 .هونظ ام دسفف هنكمي ام

 هنإف هيف ارهام طخلاب املاع ةباتكلاب اقذاح ناك اذإ اندحأ نإف ء.دعبو

 دنع اهنيب لصفلا عقي ال ثيحب الوأ بتك ام لثم ايناث بتكي نأ هنكمي

 .78"2(اهل اثدحم نوكي نأ بجيف «.كاردإلا

 قلخ هللاف «ةداعإلا تابثإ يف يرعشألا نسحلاوبأ مامإلا همدختساو

 .هلثم مكح ءىبشلا مكحف ىرخأ ةرم هتداعإ ىلع رداق وهف الوأ ناسنإلا

 ليق ؟قلخلا ةداعإ زاوج ىلع ليلدلا ام :لئاق لاق نإف) :عمللا يف ءاج

 اذإف .«قباس لاثم ىلع ال الوأ هقلخ هناحبس هللا نأ كلذ ىلع ليلدلا :هل

 انل برضوإ» : لجو زع لاق دقو .رخآ اقلخ هقلخي نأ هيعي مل الوأ هقلخ

 ىذّلآ اَهيبي لَ .ميِمَر َىِهَو َمظعْلآ ,ىخي نم لاق ؛ُهَقْلَح سنو الم
 ىلع اليلد ىلوألا ةأشنلا لعجف #0150 ميلَع ٍقَلَخ ٌلُكَب َوُحَو ة ةَرَم َلٌوَأ اماَسنأ

 ادن !(اهانعم ف اهنأل ةرخآلا ةأشنلا زاوج

 ليبس لعجو هلثم مكحب ءيشلا ين مكح ىلاعت هللا نآل . ..) :لاق مث

 مث َقلخلا اودي هللآا##© :ىلاعت لاق دقو هريظن ىرجم هارجمو ينل

 هباتك يف لالدتسالا نم عونلا اذه ينالقابلا ركذ دقل 0170017104 هٌليعُي

 ءيثلا ةحصب لالدتسالا (ةلدألا عاونأ نم يأ» كلذ نمو) :الئاق ديهمتلا

 ناك امو هلثم ةلاحتسا ىلع هتلاحتسابو هانعم يف وه امو هلثم ةحص ىلع
 , 0757 (هانعمب

 ىلع يرابلا ةردق ىلع ناسنإلا لدتسي ْنأك «ةروصلا هذه لاثم نيب مث

 تيملا ءايحإ ىلع هتردق ىلعو .ناولألاو رهاوجلل هقلخب نولو رهوج قلخ
 يف ال اضرع قلخي نأ لاحم هنأ ىلع لدتسي هنأكو هئايحإو ناسنإلل هقلخب

 .اذه انتقو يف كلذ لاحتسا اك ينل ٠ يف لحم

 5 ل ال4 ةيآ سي ةروس (159)
 3١. ص , عمللا 00

 1١ ةيآ مورلا ةروس )١111(
 5١. ص ءعمللا (1079)
 .١؟ ص ديهمتلا (175
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 ةردق تابثإ ىلع انلالدتساك ...) :ةلثمألا هذه اررقم ينالقابلا لوقي

 لثم تيم ءايحإو .هقلخ يذلا لثم نولو رهوج قلخ ىلع هناحبس ميدقلا
 هنم لاحم هنأ ىلعو .هتامأ نأ دعب ىرخأ ةرم هيف ةايحلا قلخو .هايحأ يذلا

 لاحتسا امك .يضاملا يف ناكم يفال تاكرحلاو داوسلا سنج نم ءيش قلخ

 .9"2(اذه انتقو يف دوجوملا اهسنج يف كلذ
 ةرعاشألا بهذم عم ضراعتي هلثم ةحص ىلع ءيشلا ةحصب لالدتسالاو

 زاوج كلذ ىلع اوبترو .©"2لعفلا نراقت اهنأ نوري مهف ةعاطتسالا يف

 فيلكت زاوج ىلع ليلدلاو) :نيمرحلا مامإ لوقي قاطي ال اب فيلكتلا
 هجوت ةلاح ادعاق هنوك عم مايقلا دبعلا فيلكت زاوج ىلع قافتالا ءلاحملا

 «مايقلا ىلع رداق ريغ دعاقلا نأ ىلع عطاقلا ليلدلا انمقأ دقو هيلع رمألا
 نكمم ريغ كلذ ناك نإو .هيلع ةردقلا لبق هب ارومأم مايقلا نوك زاج اذإف

 .0"2(هجو ليحتسملا فيلكت ةلاحتسال ىقبي الف

 . ؟اهلثم ةباتك ىلع ردقي له ةباتكلا هنم تحص نمف :تلق

 .اذه مهبهذم لطب معن :اولاق نإ

 .هلثم ةحص ىلع ءىشلا ةحصب لالدتسالا مدع مهمزل .ال :اولاق نإو

 :(داشرإلا) يف لالدتسالا اذهل نيمرحلا مامإ مادختسا عضاوم نم - “7

 داشرإلا يف لالدتسالا نم عونلا اذه مدختسي نيمرحلا مامإ اندجو دقل

 اذه امدختسم اهتبثأ ىتلا اياضقلا نمف .ةيدقعلا اياضقلا ضعب تابثإ يف

 ْ .لالدتسالا نم عونلا

 ةداعإلا زاوج : الوأ

 اذإف .ىلوألا ةأشنلا زاوج ىلع اسايق ةداعإلا زاوج نيمرحلا مامإ تبثأ دقلف

 بجاولا يف ايواستي نأ نيلثملا مكح نم نأل .ةداعإلا تزاج ةأشنلا تزاج

 )١75( ص .ديهمتلا ؟١7.
 )١76( ص داشرإلا رظنا 5١9؟.

 )١75( .؟؟5 ص هسفن قباسلا ردصملا
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 ردقن ال انأ ليلدلا ريرحت هجوو) :نيمرحلا مامإ لوقي كلذ ينو ءزئاجلاو

 لقعلا ىضقل اهل الثم اهانردق ولو «ةرورضلا ىلع ىلوألا ةأشنلل ةفلاخت ةداعإلا

 يف ايواستي نأ نيلثملا مكح نم ذإ .هلثم زاج هدوجو زاجام نإف ءاهزيوجتب

 .زئاحلاو بجاولا
 قولخملا هنيعب وه داعملاو .داعملا يه ةداعإلا نإف ,مالكلا يف عسوت اذهو

 يتلا تاقوألا نأب دضتعت ةلالدلاو .هسفنل افالخ ءىشلا ردقي فيكف ءالوأ

 عنتمي مل تقو يف هدوجو ضرف اف ءاحل رثأ ال تادوجومل تادوجوم ةنراقم يه

 027 (هريغ يف هريدقت

 يرابلا ةيؤر زاوج : ايناث

 :يلي ام ررق ذإ .يرابلا ةيؤر زاوج تابثإ يف ةروصلا هذه مدختسا اك
 اذهو فلتخت ال دوجولا ةقيقح نإو .دوجولاب الإ قلعتي ال كاردإلا نإ - الوأ

 .ةيلقعلا ةرورضلاب مولعم

 .دوجوم لك ةيؤر زيوجت مزل دوجوم يئر اذإ - ايناث
 كرادمب ةيؤرلا زاوج تابثإ يف هيلع لوعي يذلاو) :نيمرحلا مامإ لوقي

 ةقيقحو «ناولألاو رهاوجلا يهو .تافلتخم ادهاش انكردأ :لوقن نأ .لوقعلا

 تافصو اهلاوحأ ىلإ اهفالتخا لوؤي انإو .تافلتخملا اهيف كرتشت دوجولا
 يف هريغ نع زيميو ىري ام لك نإف .لاوحألاب قلعتت ال ةيؤرلاو ءاهسفنأ
 ررقت اذإف «تاوذب تسيل لاوحألاو «ةقيقحلا ىلع تاذ وهف .كاردإلا مكح

 ,فلتخت ال دوجولا ةقيقحو .دوجولاب الإ قلعتي ال كاردإلا نأ لقعلا ةرورضب

 مزل ءرهوج يئر اذإ هنأ اك .دوجوم لك ةيؤر زيوجت مزل دوجوم يئر اذإف

 .©9"2(هيغبن ام تابثإ يف عطاق اذهو .رهوج لك ةيؤر زيوجت
 هللا ةيؤر زاوج تابثإ وه «لالدتسالا اذه نم نيمرحلا مامإ هيغبي يذلاو

 .اهدوجول ارابتعا تادوجوملل انتيؤر ىلع اسايق .ادوجوم هرابتعاب ىلاعت

 .”ا/؟ ص ءداشرإلا (1770
 .١الا/ ص .داشرإلا (17)
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 هتلاحتسابو هلثم ةحص ىلع ءىشلا ةحصب لالدتسالا نم ىفلسلا فقوملا 3

 :هلثم ةلاحتسا ىلع

 نأ انفرع اذإ اك .هلثم مكح ءيشلا مكح ...) مالسإلا خيش لوقي

 ءيثلا مكحو ءاهلثم اهنأل ,ةقرحم ةبئاغلا رانلا» نأ انملع (ةقرحم رانلا هذه»

 .00(. . .هلثم مكح
 ينهذ ناكمإ :نيهجو ىلع لمعتسي ناكمإلا نإف) مالسإلا خيش لوقيو

 . يجراخ ناكمإو
 .هعانتما ملعي الف نهذلا ىلع ءيثلا ضرعي نأ «ينهذلا ناكمإلا» ف

 نأ عم «هعانتماب هملع مدعل لب .هناكمإب هملعل ال «اذه نكمي» لوقي لب

 ملعي نأف «يجراخلا ناكمإلا» امأو .جراخلا يف اعنتمم نوكي دق ءيشلا كاذ

 دوجو وأ .جراخلا يف هدوجو ملعي نأب نوكي اذهو .جراخلا يف ءيثلا ناكمإ

 .هنم دوجولا نع دعبأ وهام دوجو وأ «هريظن
 ىلإ برقألاف .دوجولا نكمم ءادوجوم دوجولا لوبق نع دعبألا ناك اذإف

 .ىلوأ هنم دوجولا

 هذهب كلذ نيبي .داعملا ناكمإ نايب يف نارقلا ةقيرط هذهو

 , 2340(. .قرطلا

 درجمب ال .دوجولاب فرعي (« يجراخلا ناكمإلا» نا انه دوصقملاو) :لاق مث

 ناكمإ تابثإ اودارأ اذإ - يدمآلا مهنم ةفئاط هلوقي |مك «عانتمالاب ملعلا مدع

 ريغ ةيطرشلا ةيضقلا هذه نإف ,عنتمم هنم مزلي مل اذه انردق ول» :اولاق رمأ

 هيلع ماقأ الو «ةبيدبلاب امولعم سيل روذحم هنم مزلي ال هنوك ناف , ةمولعم

 .ايرظن اليلد

 ةفئاط هكلسي ام «ينهذلا ناكمإلا» ب «يجراخلا ناكمإلا» هتابثإ نم دعبأو

 ناكمإلا» تابثإ يف ءامهريغو يزارلاو انيس نباك «ةملكتملو ةفسلفتملا نم

 )١09( ص .نييقطنملا ىلع درلا ١١90.
 ) )18٠ص نييقطنملا ىلع درلا ١8".
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 .(نهذلا يف هروصت ناكمإ درجمب (يجراخلا

 ةقيرط نم يجراخلا ناكمإلا تابثإ يف ءالؤه قرط نيأف) :لاق مث
 , 2490(؟نارقلا

 )١181( ص نييقطنملا ىلع درلا ؟5١".
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 عباسلا لصفلا

 ىلوألا سايق

 :هتروصو هموهفم - ١

 هب قلاخلا فاصتا زاجو لاك نم قولخملا هب فصتا ام لك نأ وهو
 قلاخلاف صقن نم قولخملا هنع هزنت ام لكو ءهب فصتي نا ىلوأ قلاخلاف

 ةيولوأل ةيضتقملا ةيقولخملاو ةيقلاخلا ةبسن نم امهنيب امل ارابتعا ءهنع هزنتلاب ىلوأ
 .قولخملا نم لايكلاب فاصتالاب قلاخلا

 لمكأ عمسي نمف «قولخملا يف لامكلا تافص نم الثم رصبلاو عمسلاف

 .رصبي ال نمم لمكأ رصبي نمو .عمسي ال نمم
 هبوشي ال هبحاص يف الاك كلذ ناكو رصبلاو عمسلاب قولخملا فصتا اذإف

 نم اهب فاصتالاب ىلوأ قلاخلاف .قلاخلا اهب فصتي نأ زاجو صقن
 . قولخملا

 يف كلذك يرجيو ىلاعت هلل لاككلا تافص تابثإ يرجي وحنلا اذه ىلعو
 فاصتالا ةيولوأ نيدوجوملا دحأل تبثت نأ وهو .ىرخألا دئاقعلا ضعب تابثإ

 فاصتا ةيولوأ يضتقت قراوف نم اههنيب ال ارابتعا ءرخآ دوجوملا تتبث ةفصب
 ْ . يناثلا دوجوملا هب فصتا اهب لوألا دوجوملا

 :ىلوألا سايقل نيملكتملا مادختسا - ١

 ىلع ىلاعت هلل يناعملا تافص تابثإ يف يرعشألا مامإلا همدختسا دقل

 .اهل انتيؤرو ءايشألل انعاس انيف قلخ يذلا وه ىلاعتو هناحبس هنأ ساسأ

 .ىلوأ باب نم انم اهب ملعأو انم اهل عمسأ نوكي نأ دبالف

 هيلع وهف هيلع انيف ةردقلا هللا قلخ ام نأل ...) :يرعشألا لوقي

 د ١5ا/-



 هل عمسلا انيف قلخ امو .ملعأ هب وهف هب ملعلا انيف قلخام نأ (ك .ردقأ

 .149(عمسأ هل وهف

 ملعلاو ةردقلا نم انيف هقلخ ب ىلاعت هللا فاصتا ةيولوأ عجرت امنإو

 نم هقلخ اب فاصتالاب ىلوأ قلاخلاو .انيف امل قلاخلا وه هنأ ىلإ عمسلاو

 بسحب نوكت ىلاعت هللا يف تالاكلا هذه ةجرد نإ لب :؛قولخملا يف تالاك

 .اقولخم هرابتعاب هيسحب قولخملا تالاك نوكت اك اقلاخ هرابتعاب هتاذ

 هللا قح يف ةنكمملا تالاكلا تابثإ يف يرجي سايقلا اذه نأ يهدبو

 .افنا انركذ ا ىلاعت

 : (ةيماظنلا) يف ىلوألا سايقل نيمرحلا مامإ مادختسا

 (لماشلاو داشرإلا) باتك يف ىلوألا سايقل الامعتسا نيمرحلا مامإل دجن مل
 . حيحصتلا وأ لاطبإلاب ناهربلا باتك يف هل ضرعتي ملو

 .ىلاعت هلل رصبلاو عمسلا يتفص اتبثم ةيماظنلا يف هلمعتسا هنكلو

 ليلدلاو ءاريصب اعيمس هنوكب ىلاعت هللا فصو بجي) :نيمرحلا مامإ لوقي
 لاصتاو يئرملا ةهج يف قيدحت هنم يرجي هنإف رصبأ اذإ انم دحاولا نأ هيلع

 كاردإلاو .هيخامص ءاوملا عرقي دقف عمس اذإو «ةداعلا ىرجم ىلع .هب ةعشأ

 ىلع ةيزم هل كاردإلا كلذو ءاهانركذ يتلا تالاصتالا ءارو عقي يقيقحلا

 ىلع عومسملاو رصبملا كردي ىلاعت برلاف .كردي مل يذلا بيغملاب ملعلا

 قدحلاو ساوحلا هب فصتت امع ىلاعتيو ءاهيلع ههردن يتلا ةقيقحلا
 ضرف ريغ نم ردقيو .لالدتساو رظن ريغ نم كلذ ملعي |(ك .ةخمصألاو

 قفاو دقف كاردإلا قيقحت نم هانركذ اب هلإلا فصو نمف «ةادأو ةحراج

 نإو .ةخاصإلاو قدحلاو ساسحإلاب هفاصتا ةلاحتساب عطقن نحنو «ىنعملا

 ةطاحإلا يف قولخملل تبثأ دقف .ءايشألا ةقيقحل اكردم هنوك ركنم ركنأ

 .قلاخلا ىلع ةيزم كردلاو

 ١78. ص ,عمللا باتك 085
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 كردلا دبعلل برلا قلخي نأ لقعلا يف حصي فيكو كلذ نالطبب ءافخالو

 .25(كاردإ دبعلل قلخام ةقيقح كردي ال وهو يقيقحلا
 ةيقولخملا قراف نم برلاو دبعلا نيب امل ارابتعا كلذ حصي ال امنإو

 قلاخلا ةيولوأ  اقباس انلق امك- ىضتقي رابتعالا اذه نإ لب «ةيقلاخلاو

 هتاذب قئاللا وحنلا ىلع دبعلا يف وه اهقلخ يتلا تالاكلا كلتب فاصتالاب
 .تالاكلا كلتب اهفاصتا زوجي مادام

 : (ىلوألا سايقب) لالدتسالا نم يفلسلا فقوملا - ؛

 ىلع نولدتسي اوناك هبو نآرقلل اعابتا فلسلا هكلسي ناك سايقلا اذهو

 .ىلاعت هتاذب ةقئاللا لامكلا تافصب فصتي هللا نأ

 تافصلا تابثإ يف حيحصلا سايقلا وه اذه نأ مالسإلا خيش ىريو

 لومشلا سايق وأ ليثمتلا سايق تافصلا تابثإ يف لمعتسي نأ زوجي الف

 ال ىلاعتو هناحبس هللاو) :مالسإلا خيش لوقي .ىلوألا سايق مدختسي لب
 لثملا هل لب هل لثم ال هللا نإف .هقلخل ةلئامم اهيف ىتلا لاثمألا هل برضت

 لومش سايق يف الو ليثمت سايق يف قولخملاو وه كرتشي نأ زوجي الف ءىلعألا
 فصتا ام لك نأ وهو .ىلعألا لثملا هقح يف لمعتسي نكلو .هدارفأ يوتست

 صقن نم قولخملا هنع هزنت ام لكو .هب ىلوأ قلاخلاف لاك نم قولخملا هب
 , 049(. .هنع هزنتلاب ىلوأ قلاخلاف

 اذه امأو) :مالسإلا خيش لوقي .يرورضو يرطف سايقلا اذه نأ ىريو

 هريغ هنع هزني صقن لك نع برلا هيزنت بوجوو «ىلوألا سايق» (سايقلا
 .242(هيلع قفتم يرورض اذهف .هاوس هب مذيو

 ميقتسملا يلقعلا جهلا وه سايقلا اذه نأ مالسإلا خيش حضوأ دقلو

 كلس يذلا نارقلل اعابتا ءفلسلا نم ةمئألاو دمحأ مامإلا هلمعتسا يذلا

 ١". ص ةيماظنلا (187*)

 )١85( ص .قهدوع نبا قيقحت ةيريمدتلا ةلاسرلا 60.

 ص ؟ جا ةداعسلا حاتفم رظناو 4١.
 .6ه44 ص ل ّج ةيمهج ا سيسأت صضقن (186)
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 : مالسإلا خيش لوقي .صقنلا تافص نع يرابلا هيزنت يف كلسملا اذه

 يذلا جبنملا ىلع نوراج كلذ يف مه ةمئألا نم هوحنو دمحأ مامإلا نإف)

 اذه يف نولمعتسيف .ميقتسملا يلقعلا جهلا وهو ءةنسلاو باتكلا هب ءاج

 هتابثإ بجو اف .«تابثإلاو يفنلا باب يف هيبنتلاو ىرحألاو ىلوألا سايق بابلا

 هيزنت بجو امو «كلذب ىلوأ برلاف لامكلاو دمحلاو حدملا تافص نم دابعلل
 نع هسيدقتو ههيزنتب قحأ هناحبس برلاف بيعلاو صقنلا نم هنع دابعلا

 مك ٌبَرضإل هلوق لثم يف ,نارقلا ءاج اذهبو .قلخلا نم صئاقنلاو بويعلا
 نمحّرلل ترض ب مدح رش ا هلوق لثم يفو . 20004 مكسفَنأ نم لَم

 دلولاو كيرشلا نم هل هنوتبثي ام يفن ىلع جتحا هنإف ,كلذ ريغو 0

 اوناك اذإف «مهدنع بيعو صقن هنأل كلذ نع مهسفنأ نوهزلني مهأب

 لثم هلل نولعجيو هب مهر نوفصي فيكف ءوسلا لئمو فصولا اذهب نوضريال

 5 ,هدهلغألا لَك هّللو ِءوّسلآ لكُم ةّرخآلاب َنوُنموُي ال َنيِذّلِلِ لب ءوسلا
 تانثإ يفو ناكم لك 5 هنأ ةيلولحلا ى ىوعد لاطيإ ف دمحأ مامإلا هلاق امتو

 هنأ ساسأ ىلع مل هتنيابم عم هقلخل هملع مومع تابثإو هقلخ ىلع هولع
 سيل ةريثك نكامأ نوملسملا فرع دق) :هلوق  ىلعألا لثملا هل ىلاعتو هناحبس

 فاوجأو مكفاوجأو مكماسجأ انلق ناكم يأ اولاقف ءيش برلا ةمظع نم اهيف

 .(... ءيش برلا مظع نم اهيف سيل ةرذقلا نكامألاو شوشحلاو ريزانخلا

 نيقفتُمْلآ نإ هؤانث لج هللا لوقب امومذم هنم لفسأ ءيش لك اندجوو

 م انّداَض نْيَذَل نر اير ورك َنيِذْلأ َلاقَو 0 ,”4يرالآ م لقشألا كرّدلآ ىف

 7 004َنيلَلْسألا نم اَنوُكَيل اًنماَدكَأ َتَن اَهْلَعَجَن سنإلاو نِجْلآ
 ,فاص ريراوق نم حدق هدي يف ناك الجر نأ ول كلذ يف رابتعالا نمو

 نوكي نأ ريغ نم حدقلاب طاحأ دق دا نيا رسب ناك فاص بارش هيفو

 .31/ ةيآ ا ةروس (1419)
 59 ةيآ لحتلا ةروس (184)
 .هاله ص ا 2' جا « سيسأتلا ضقن (1488)

 ١46. ةيآ ءاسنلا ةروس (190)

 .39 ةيآ تلصف ةروس )194١(
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 نأ ريغ نم هقلخ عيمجب طاحأ دق ىلعألا لثملا هللو .حدقلا يف مدا نبا

 .هقلخ نم ءيش يف نوكي

 جرخو اهباب قلغأ مث اهقفارم عيمجب اراد ىنب الجر نأ ول ىرخأ ةلصخو

 نم تيب لك ةعس مكو هراد يف تيب مك هيلع ىفخي ال مدا نبا ناك اهنم

 دق ىلعألا لثملا هلو هللا نإف ءرادلا فوج يف رادلا بحاص نوكي نأ ريغ

 ءيش يف نوكي نأريغ نم وهامو وه فيك ملع دقو قلخام عيمجب طاحأ
 ,090(قلخ امم

 نم قباسلا دمحأ مامإلا مالك هنمضت ام حوضوب مالسإلا خيش رهظأ دقو

 تابثإو هقلخ ىلع هولع تابثإ يفو ناكم لك يف هنأ ةيلولحلا ىوعد لاطبإ
 قباسلا دمحأ مامإلا مالك هنمضت ام حضوأ هل هتنيابم عم هقلخل هملع مومع

 دمحأ مامإلا لاطبإ نايب يف ركذف «ىلوألا سايق ساسأ ىلع كلذ تابثإ نم

 ال بيعلاو صقنلاب هفاصتا زوجي يذلا قولخملا ناسنالا نأ ةيلولحلا ىوعدل

 هزنتي نأ ىلوأ باب نمف «تاروذاقلاو تاساجنلا ثيح نوكي نأ اعرش زوجي

 :مالسإلا خيش لوقي .ةراذقلاو ةساجنلا نكامأ يف لولحلا نع ىلاعت يرابلا

 كلسم عامجإلابو صوصنلاب لالدتسالا عم هريغو دمحأ مامإلا كلسف)

 .ىلوألل ةنمضتملا ةحيحصلا ةيلقعلا ةسيقألاو ةرطفلاب لالدتسالا

 كلذ ىلع دعوتو اهنع هزنتلاو اهمانتجاب عراشلا رمأ امم تاساجنلا نأ كلذو

 ةماع نإف لوبلا نع اوهزنت» حيحصلا ثيدحلا يف ِةي لاق |” .باقعلاب

 ترطف ام يهو مالسإلا نيد نم رارطضالاب ملع امم اذهو (هنم ريقلا باذع

 اذإف «ةثيبخ اهنوكل اهتبناجم ناسحتساو اهنع روفنلاو "*'اهتهارك ىلع بولقلا
 بجي يذلا بيعلاو صقنلا نم هللا ءاش اب فوصوملا قولخملا دبعلا ناك

 اهرشابي نأ الو تاساجنلا نوكت ثيح نوكي نأ زوجي ال .هنع برلا هيزنت

 .ه5 0 65٠ ص ةيمهجلا ىلع درلا (19١؟)

 :لاقو ينطقرادلا هاور لاق مث .هنع هللا يضر سنأ نع بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا هركذ )١99(
 . لسرم ظوفحملا

 ١2ج .يرذنملا ميظعلادبع نيدلا يكز مامإلل ,فيرشلا ثيدحلا نم بيهرتلاو بيغرتلا رظنا
 . ١79 ص
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 لاح يف هنإ مث ءاهريهطت بجي ةجاحل ناك اذإو .ةجاح ريغل اهقصاليو

 هتاجانم لاح يف هدبع ىلع برلا بجوأ اذإف .ريهطتلا هيلع بجي هبرل هتالص
 ةساجنلا نع هسيدقتو برلا هيزنت ناك «ةساجنلا نع هزنتيو هل رهطتي نأ

 .269(هريغ هنع هزني ام لك نع هيزنتلاب قحأ برلا نأب ملعلل رثكأو مظعأ
 ةرورضب نوملسملا هملع ام ةيمهحجلا ىلع درلا 5 ةمئألا ركذو) :لوقيو

 اضيأ مهئاشحأو مهفاوجأ يف نوكي نأ نع ههيزنت نم مهنيدو مهلقعو مهسح

 ناسنإلا سح ىلإ برقأ كلذ نأل «ساجنألا نع ههزنت نم هوركذام عم

 ملعأ ناك ةهيدب هلقعيو ناسنإلا هسحي امم مولعملا ناك الكف .هلقع ةهيدبو

 .هل هلقعو هب هساسحإ رركت عم اميسال هب
 هللا نإ اولاق نيذلا رفك نم ىلاعت هللا هركذام ىلع كلذب اوهبنف اضيأو

 ريفكت اذه نإف «ميرم نطب يف لح ىلاعت هللا نإو ميرم نب حيسملا وه

 كلذ هلك دوجولا يف لاق نمف .ىلوألا قيرطب هللا هنأ رشب يف لاق نم لكل

 .2*(رفكأو رفكأ
 ىلاعت هولع تابثإ نم دمحأ مامإلا هررق امل احضوم مالسإلا خيش لاقو

 ىرخأ ةجحب «دمحأ مامإلا» جتحا مث) :ىلوألا سايقلا امدختسم هقلخ ىلع

 ىلاعت هللا لاق ٍءمومذم لفسأ ءىش لك اندجو» :لاق ةيلقعلا ةسيقألا نم

 اني اورْمك َنيِذْلآ لاق 0ه*اراتلا نم لقْسألا كرّدلآ ف نيقفتسُمْلآ 7

 نم اَنوكَيل اًنماَدقأ تحن (َُهْلَعْجَن ٍسنإلاَو نجلا َّنِم انّالَضَأ نذل ان

 مومذم لفسلا نأ وهو «ىلوألا سايق» باب نم ةجحلا هذهو 004َنيِلَفْسأل
 يف رقتسم كلذو «نيلفاسلا لفسأ يف هءادعأ هللا لعج ثيح قولخملا يف

 اونوكيل مهمادقأ تحت مهولعجي نأ اوبلط نيلضملا عابتأ نإ ىتح دابعلا رطف

 بيعملا مومذملا هب فصويو قولخملا هنع هزني امم اذه ناك اذإو ,نيلفسألا نم

 لفسلا يف نوكي نأ نع سدقيو هزني نأ قحأ ىلاعت برلاف «قولخملا نم

 .97ا/ ص 7 ج «ةيمهجلا سيسأت ضقن (194)
 .0ه41 ص ” ج٠ ةيمهجحلا سيسأت ضقن (196)
 ١1ه ةيآ ءاسنلا ةروس (1955)

 . 89 ةيأ تلصف ةروس (1910)

 -؟١”:-



 هجوب هتافص يف كلذ لخدي وأ هنم ءيش وأ وه لفسلاب افوصوم نوكي وأ

 .0*2(هجو لكب ىلعألا يلعلا وه لب هوجولا نم
 هملع مومع نم دمحأ مامإلا هررق ام حيضوت يف اضيأ مالسإلا خيش لوقيو

 ةجح دمحأ مامإلا ركذ مث) :ىلوألا سايق ساسأ ىلع هقلخل هتنيابم عم ىلاعت

 هملعو هشرع ىلع وتسم هللا نإ يأ» كلذ ناكمإل ةيسايق ةيلقع ةيرابتعا

 نأ ول كلذ يف رابتعالا نمو :لاق «ىلوألا باب» نم يه «ناكم لك يف
 دق مدأ نبا رصب ناك ءيش هيفو فاص ريراوق نم حدق هدي يف ناك الجر

 لثملا هل هناحبس هللاف ,حدقلا يف مدآ نبا نوكي نأ ريغ نم حدقلاب طاحأ

 .هقلخ نم ءيش يف نوكي نأ ريغ نم هقلخ عيمجب طاحأ دق ىلعألا

 قخأ قلاخلاف قلخلل لامكلا تافص نم تبثي ام لك نأ مدقت دقو :تلق

 .ىلوأو هب
 نأ هنكمأ اذإ دبعلا نأ وهو ءاسايق ركذو الثم هللا همحر دمحأ برضف

 هل اثياحم الو هيف الخاد نوكي نأ ريغ نم هتضبقو هدي يف اب هرصب طيخحي
 نوكي ال نأب قحأو هب هفاصتاو كلذ قاقحتساب ىلوأ ىلاعتو هناحبس هللاف

 .هقح يف اعنتمم كلذ

 لَثَمْلا ُهّلو :ىلاعت هللا لوق سايقلا اذه نمض يف دمحأ ركذو
 لثملاب ىرحألاو ىلوألا سايق هل هللا نأ نم هانركذ امل قباطف 4**2ٌلعألآ
 .(ىلعألا لثملل نم وه ىرحألاو ىلوألا سايقلا ذإ .ىلعألا

 اراد ىنب الجر نأ ول ىرخأ ةلصخو :لاقف رخآ اسايق ركذ مث) :لاق

 يف تيب مك هيلع ىفخي ال ناك اهنم جرخو اهباب قلغأ مث اهقفارم عيمجب
 ,رادلا فوج يف رادلا بحاص نوكي نأ ريغ نم تيب لك ةعس مكو هراد

 وه فيك ملع دقو قلخ ام عيمجب طاحأ دق ىلعألا لثملا هل هناجبس هللاف

 .قلخ امم ءىش فوج يف نوكي نأ ريغ نم وهامو

 ةطلاخملا نودب ملعلا ناكمإ هب ررق لوألا سايق نم يلقع سايق اضيأ اذهو

 )١194( ص 5 ج «ةيمهجلا سيسأت ضقن 847.
 )١99( ةيا مورلا ةروس /33 .
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 اهتويب ددعو اهرادقم ملعي هنإف اهانب رادك اعونصم لعف اذإ دبعلا نأ ركذف

 سيلأ ءيش لك قلخ يذلا هللاف ءاهانب وه هنوكل اهيف وه سيل هنوك عم
 اهل اثياحم اهيف نكي مل نإو اهتافصو اهريداقمو هتاقولخم ملعي نأب قحأ وه

 ,('2(ةيلقعلا ةلدألا نيبأ نم اذهو

 ام وحن ىلع دئاقعلا تابثإ يف ىلوألا سايق دمحأ مامإلا مدختسا اكو

 تابثإ يف بابلا اذه يف ةيميت نبا مالسإلا خيش همدختسا كلذكف انمدق

 نم ىلوأ كلذ نأو اههنيب هباشتلا مدعو ةقيقحلا يف قولخملل قلاخلا ةنيابم
 فاصتالا ةطبار نم اههنيبام مغر ايندلا تاقولخمو ةرخآلا تاقولخم نيب ةنيابملا

 تاقولخملا نم ةنجلا يف امع انربخأ هللا نإف) :مالسإلا خيش لوقي .ةيقولخملاب

 السعو انبل اهيف نأ انريخأف .نكاسملاو حكانملاو سبالملاو معاطملا فانصأ نم

 نبا لاق دقو ءاروصقو اروحو ةهكافو ةضفو ابهذو اريرحو |خو ءامو ارمخو

 . ("'9(عءامسألا الإ ةنجلا يف امم ءىش ايندلا يف سيل» :|ىبنع هللا يضر سابع

 ءاسألا يف ةقفاوم ىه اهنع هللا ريحخأ ىتلا قئاقحلا كلت تناك اذإو
 هملعي الام نيابتلا نم اههنيب لب امل ةلئامم تسيلو ءايندلا يف ةدوجوملا قئاقحلل

 ةنيابم نم تاقولخملل ةنيابم مظعأ ىلاعتو هناحبس قلاخلاف «.ىلاعت هللا الإ

 دوجومل ةرخآلا دوجوم ةنيابم نم مظعأ هتاقولخمل هتنيابمو .قولخملل قولخملا
 ىلإ قلاخلا نم مسالا يف هل قفاوملاو قولخملا ىلإ برقأ قولخملا ذإ ءايندلا

 ."'9(حضاو نيب اذهو قولخملا
 كلذ عمو ةريصب ةعيمس ةملاع ةيح يهف تافصب فصتت حورلا كلذكو

 .تاقولخملا نم دهاشي ام نيابت

 ةنيابمب ىلوأ وهف لاككلا تافص نم هقحتسي |(ب هفاصتا عم ىلاعت هللاف

 .ه145 ص 3 ج  ةيمهجلا سيسأت ضقن 6من

 اوتأوإ# : ىلاعت هلوق ريسفت دنع هنع هللا يضر سابع نبا نع هدنس هريسفت يف 0 هركذ مقدم

 . «اهبءاشتم هب

 .174 ص ١ ج .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأل .نآرقلا يأ ليوأت نع نايبلا عماج
 . 47 ص «ةيرمدتلا ٠١5

 -١5؟:-



 .قولخملل قولخملا ةئيابم نم قولخملا

 .ةملاع ةيح ةدوجوم تناك اذإ حورلا نأ دوصقملاو ) : مالسإلا خيش لوقي

 تافصلا نم كلذ وحنو ءىجتو بهذتو لزنتو دعصت ةريصب ةعيمس ةرداق

 . .اريظن اهل اودهاشي مل مهنأل اهديدحتو اهفييكت نع ةرصاق لوقعلاو
 نم دهاشي امل اهتلئامم مدع عم تافصلا هذهب ةفصتم حورلا تناك اذاف

 نم هقحتسي |(ب هفاصتا عم هتاقولخمل هتنيابمب ىلوأ قلاخلاف ..تاقولخملا

 . هتافصو هئامسأ

 حورلا اودحي نأ نع مهنم هوفيكي وأ هودحي نأ نع زجعأ مه لوقعلا .لهأو

 . (""'9(اهوفيكي وأ

 : ةكئالملا نم ةفصلا كلتب ىلوأ هنأو ىلاعت هلل ةيدمصلا تابثإ يف لوقيو

 رقتفم وهف هلاعفأو هتاذ مايق ىلع هنيعي وأ هلمحي نم ىلإ جاتحي نم لكو)
 براشلاو لكآلاو ,برشيو لكأي نم فيكف .هسفنب هنع اينغتسم سيل هيل
 ةكئالملا تناك اذهلو .براشلاو لكآلا نم لمكأ دمصلا تمصملاو ,فوجأ

 قلاخلاف قولخملل تبث لاك لك نأ مدقت دقو .برشت الو لكأت ال ادمص

 نع ههيزنتب ىلوأ قلاخلاف قولخملا هنع هزنت صقن لكو هب ىوأ
 ,29(. . .كلذ

 ْتَلَخ ُدَق ُلوُسَر لإ ميَرَم نبأ ُعبِسمْلآ امي : همأو حيسملا قح يف لاقو

 اليلد كلذ لعجف "24 َماَعطلآ ناك انك ٌةَقيَدِص هم لُسَرلآ ِهلْيق ّنم

 ىلوألا قيرطب كلذ نع ههيزنت ىلع كلذ لدف «.ةيهولألا ىفن ىلع

 .©"7(ىرحألاو
 نوكب ملعلا نأ كلذ نيبي) :داعملا ناكمإ تابثإ يف مالسإلا خيش لوقيو

 ىلوأ ءيثلا كلذام دوجوب وأ هدوجوب ملعلا نوكب جراخلا يف انكمم ءيثلا

 .ه5 ص .ةيرمدتلا )٠١9(

 .155 - 1١54١ ص ء.ةيرمدتلا (505)
 .اله ةيا ةدئاملا ةروس (١6٠ه)

 #1١4. ص .ةيرمدتلا (505)
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 قلم هلوقل داعملا ناكمإ ريرقت يف هباتك يف هللا هركذي (ىك .هنم دوجولاب

 أودي ينْلَآ وهو : هلوقو "04 ٍساّنلآ َقّلَخ نم ,ضألاو ٍتوَُمْسلآ

 20 يلع ُنَوْهَأ وهو ةديعي َ َقلَحْلا

 هلم َلْعَجَف ّوَسَ َقلَحف َةقَلَع َناَك ّْمُك ندي م نم َةَفَظُن كي لأ هلوقو
 , 04 ئت يومآ ىبي نأ َْلَع ٍردنَقب َكلَذ َسِيلأ . ىلا ٍركْذلآ نيج

 َىْعَي لَو ضَرآلآَو ٍِتوَمسلَ َقَلُخ يذلا هلآ ل در وأ :هلوقو

 هلوقو ٠0" ريدَق ٍءْيش لك لع ُهْنِإ َلَب ىَتْوَمْلا حي نأ َلَع ٍرِدَقب َنِهقْلَحِ
 َتوَمّسلآ َقَلَخ يذّلآ َسّيِلوأ» هلوق ىلإ 0004فل َىِسْنَو ُداَعَم اَنَل َبّرضَو»
 نأ ىلع لدي امم كلذ لاثمأو ”04ّلَب مُهَلْتم َقْلُخي نأ َلَع ٍردلقب ضْرألآَو

 قلخ نم ناكمإلاب ىلوأ ريغصلا قلخو هئادتبا نم ناكمإلاب ىلوأ قلخلا ةداعإ
 .279(ميظعلا

 .هال ةيآ رفاغ ةروس )7٠١7(
 )٠١4( ةيآ ءمورلا ةروس 0" .

 ) )5١9ب7 8ال ,ةمايقلا ةروس 4١.
 ) )7١١ةيآ .فاقحألا ةروس 8#.

 ) )51١ةيآأ ءسي ةروس 98.
 ) )5١9ةيآ سي ةروس 81.

 ."ال٠ ص 2١ ج «ةيميت نب ميلحلادبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا يبأل .ةيوبنلا ةنسلا جامم 15
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 نماثلا لصحفلا

 ىقطنملا سايقلاب لالدتسالا

 :هتروصو هموهفم - ١

 سايقلاب فيرعتلا يف عسوتلا لصفلا اذه ةمدقم يف اندصق نم سيل
 اب كلذ لك نم يفتكن انإو .هجئاتنو هطورشو هلاكشأو هماسقأو يقطنملا

 قيرطك همدختسا دق نيمرحلا مامإ ناك اذإ ايف ثحبلا ةرورض هيلإ وعدت
 نم يفلسلا فقوملا ثحب يف كلذكو ءال مأ دئاقعلا تابثإ يف هقرط نم

 انايب - لوقن دودحلا هذه يفو .ةديقعلا مولع يف همادختساو سايقلا كلذ

 هتاذل هنع مزل تملس اذإ اياضق نم فلؤم لوق) هنإ  يقطنملا سايقلا موهفم
 ,(319(رخا لوق

 . يئانثتساو ينارتقا ىلإ يقطنملا سايقلا مسقنيو

 نأ هتروصو ©٠لعفلاب اهضيقن الو ةجيتنلا هيف ركذت ملام وه ينارتقالاف
 . ةجيتنلا يهو ثداح ملاعلاف ثداح ريغتم لكو ريغتم ماعلا الثم لوقت

 .دودح ةثالث نانمضتي نيتمدقم نم ةروصلا هذه ينارتقالا سايقلا نوكتيو

 .ركألا دحلا وه ثداحو طسوألا دحلا وه ريغتمو ءرغصألا دحلا وه ملاعلاف

 اهيف ىتلا ةمدقملاو ىرغص ةمدقم ىمست رغصألا دحلا اهيف ىتلا ةمدقملاو

 .نيتمدقملا يف رركتي طسوألا دحلاو .ىربكلا ةمدقملا ىمست ربكألا دحلا
 طسوألا دحلا ناك اذإف .طسوألا دحلا بسح لاكشأ ةعبرأ سايقلا اذهلو

 رايعم رظناو 798 - 7/8 ص .يواسلا نالخس نب رمع فيلأت .قطنملا ملع يف ةيريصنلا رئاصبلا )5١14(
 ١٠١6. ص ,قطنملا نف يف ملعلا

 .480 ص .ةيريصنلا رئاصبلا رظنا (؟15١5)
 .١؟ص 7 ج .(ةيسمشلا ةلاسرلا حرش) ةيقطنملا دعاوقلا ريسيتو

 -/ا١"؟ -



 .لوألا لكشلا ىّمُس ىربكلا ةمدقملا يف اعوضوم ىرغصلا ةمدقملا يف الومحم
 ثلاثلا لكشلاو «يناثلا لكشلا يّمّس امهيف الومحم طسوألا دحلا ناك نإو
 طسوألا دحلا نوكي نأ عبارلا لكشلاو ءامهيف اعوضوم طسوألا دحلا نوكي نأ

 .ىربكلا ةمدقملا يف الومحم ىرغصلا ةمدقملا يف اعوضوم
 .©"'١لعفلاب اهضيقن وأ ةجيتنلا هيف تركذام وهف يئانثتسالا سايقلا امأ

 . لصفنمو لصتم ىلإ مسقنيو

 هلف ثداح هنكلو عناص هلف اثداح ملاعلا ناك نإ :لوقت نأ لصتملا لاثمو

 . عناص

 ةمدقملا وهو لاتو .ةيطرشلا ىلوألا ةمدقملا وهو مدقم نم بكرتي وهو

 . ةيئانثتسالا ةيناثلا

 مدقملا ضيقن ءانثتسا امأ يلاتلا ضيقن وأ مدقملا نيع ءانثتسا الإ جتني الو

 ش . جتان ريغف يلاتلا نيع وأ

 .ةيقيقح ىمستو .ولخلاو عمجلا ةعنام ىلإ لصفنملا مسقنيو
 .عمجلا ةعنام ىلإو

 .ولخلا ةعنام ىلإو

 مدقملا ءانثتساف درف وأ جوز امإ ددعلا لوقت نأ ولخلاو عمجلا ةعنام لاثمو

 نيع جتني يلاتلا وأ مدقملا ضيقن ءانثتساو ءرخآلا ضيقن جتني يلاتلا وأ

 .رخآلا

 جتني الو رخآلا ضيقن نيعلا ءانثتسا اهيف جتنأ عمجلا ةعنام تناك نإو

 وهف دئاز هنكل صقان وأ دئاز امإ ددعلا اذه لوقن .ائيش ضيقن ءانثتسا

 جتني مل دئازب سيل هنكل تلق نإو دئازب سيل وهف صقان وأ صقانب سيل

 . جتني مل صقانب سيل هنكل تلق نإو
 ءانثتساف دوسأ ريغ وا ضيبأ ريغ امإ بوثلا لوقت نأ ولخلا ةعنام لاثمو

 .دوسأ ريغ هنأ جتنأ ضيبأ هنكل تلق اذإف .رخآلا نيع جتني امهدحأ ضيقن

 ) )5١15١ص .ملعلا رايعم رظنا ٠١6 ١١١ ص ةيريصنلا رئاصبلاو 8١.
 15ص اء؟ك ج ,ةيقطنملا دعاوقلا ريسيتو
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 . "3 جتني مل ضيبأ ريغ هنكل تلق ولف جتني الف امهدحأ نيع ءانثتسا امأ

 قرطلا اومدختسي مل فئاوطلا عيمج نم نيملكتملا نأ مالسإلا خيش ررقي

 .مهب ةصاخلا مهقرط مهل تناك لب لالدتسالا يف ةيقطنملا

 مهتقيرط ىلا تفتلي نيملسملا راظن نم دحأ نكي مو) :لوقي كلذ يفو

 اوناك رظنلا فئاوط رئاسو ةعيشلاو ةيماركلاو ةيرعشألاو ةلزتعملا لب .«ةقطانملا»
 دماحوبأ نيملسملا لوصأب مهقطنم طلخ نم لوأو .اهداسف نوتبثيو اهنوبيعي

 .©(هركذ لوطي امب نيملسملا ءالع هيف ملكتو يلازغلا
 يركفم دنع ثحبلا حجهانم هباتك يف راشنلا .د اضيأ اذه دكؤيو

 . مالسإلا

 نأ نيملكتملا نم نيريثك صوصنل ليلحتلا دقنلا انل رهظأ) :لوقي ذإ

 نع مهئاحبأ يف اوجرخ ةلزتعملا نم نيريثكو نيمرحلا مامإو ...ينالقابلا
 , "3؟(وطسرأ قطنم

 نيوكت لوح لوألا يمالكلا رصعلا يف نيملكتملل ناك) :اضيأ لوقيو

 :يتأي اهب مستي جودزم فقوم جبنملا

 .هتمحاهمو ثحبلل جاهنمك يسيلاططسرألا قطنملا ضفر الوأ

 ةرتفلا ف جبنملا اذه رمتسا دقو . ليدعتلا و ةدايزلاب نوملكتملا هلوانتو هقفلا

 - ةيديرتام وأ ةرعاشأ وأ ةعيش وأ اوناك ةلزتعم - نيملكتملا رئاود عيمج 5 ىلوألا

 .9"2(ىبسيلاططسرألا قطنملا نع دح ربكأ ىلإ لزعمب

  )5١7ص ةيريصنلا رئاصبلا رظنا ٠١١ ٠١. 2ص .ملعلا رايعمو ”١١7 ١١7.

 ) )5148.7ا#ا9/ ص ..نييقطنملا ىلع درلا

 ) )5١19ص .ثحبلا جهانم 2١.
 .287 ص .ثحبلا جهانم (500)
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 : يقطنملا سايقلل نيمرحلا مامإ مادختساب لوقلا ةحص ىدم - *

 كلذ ررق اك قطنملا اومدختسي مل نيملكتملا نأ ةقباسلا ةرقفلا يف انيأر
 هجزم يذلا وهف يللازغلا قطنملا مدختسا نم لوأ نأو «مالسإلا خيش

 همدختسي مل هنأو قطنملاب لاغتشا هل نكي مل نيمرحلا مامإ نأ كلذ ىنعمو

 .ةيمالكلا هتافلؤم يف

 .قطنملاب نيمرحلا مامإ رّثأت ىدم يف نانيابتم نايأر هلف راشنلا روتكدلا امأ
 | ادمتعم ةقباسلا ةرقفلا يف انعم رم امك قطنملاب هرثأت مدعب مزجي ةرات وهف
 .نيمرحلا مامإ صوصنل ةيليلحتلا هتسارد ىلع لوقي

 مزج امنإ هنأ ررقيو قطنملاب لوصألا جزم نيمرحلا مامإ نأب مزجي ةراتو
 .نيمرحلا مامإل (ناهربلا) باتك ىلع هعالطال ةجيتن كلذب

 نيملكتملا جهانمل نيمرح لا مامإ ضقن نم ناهربلا يف ءاجام ىلإ ريشي هلعلو

 ,(502فلخلا ناهربو دتسملا ناهربلاب كلذ نع ةضاعتسالاو

 ةهجو هجتا نأ لوصألا ملع .ثبلام نكلو )١... :راشنلا روتكدلا لوقي

 ىلع راس دق نيمرحلا مامإ نأ نونظملا ناك دقو نيمرحلا مامإ دي ىلع ىرخأ
 ةردان ةطوطخم ثحب يل ىنست هنأ الإ «ىلوألا ةيلوصألا ةيمالكلا ةسردملا جنم

 قطنملا فلاخ نيمرحلا مامإ ناك نإو .هنأ يل نيبتف (ناهربلا)' باتكل

 هدنع دجن دق لب .ام دح ىلإ هب رثأت دق «ةريثك طاقن يف ىسيلاططسرألا

 . ""9(هقفلا لوصأب وطسرأ قطنم جزم ةلواحم لوأ
 نأب عطقلا نكمي انهو) :لوقي ذإ اضيأ ربج يلع روتكدلا هررق ام اذهو

 ىلع مهلالدتسا قرط يف ةيرعشألا ةمئأل ادلقم نكي مل نيمرحلا مامإ

 ناك نإو مهقئارط يف مهدقتنا نأ دعب ةينيقي ةقيرطب ىتأ دق لب .مهدئاقع

 .©"9(وطسرأ قطنمب كلذ يف ارثأتم فلخو دتسم ىلإ ناهربلل هميسقت يف

 .6١ا ص 2١ ج ناهربلا رظنا (501)
 54 ص مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم 570

 #7377 ص .ةيرعشألا ةسردلا ءانب يف هرثآو نيمرحلا مامإ ةفف]
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 اجهنم انل جرخأ مث «نيملكتملا ةلدأ ينعي» اهدقتنا مث) :اضيأ لوقيو

 .""9(ىطسرأ جبنمو هجبنم نم اجودزم
 ىدم ىلع همكح يف ضقانت نم راشنلا روتكدلا هيف عقو اًنع رظنلا ضغبو

 ةحص ىدم يف ثحبن نأ انيلع نإف .يطسرألا قطنملاب نيمرحلا مامإ رثأت
 نم ربج روتكدلا هيلا بهذي ام كلذكو يناثلا هلوق يف وه هيلإ بهذي ام

 دتسملا سايقل هلاعتساب كلذ ىلع نيلدتسم .قطنملا اذهب نيمرحلا مامإ رثأت
 .فلخلا سايقو

 سايقو دتسملا سايقلا ينعأ :نيسايقلا نيذه موهفمل ضرعنسف اذهلو

 اهنيب فالتخالاو قفاوتلا ىدم ىرنل ةقطانملا دنعو نيمرحلا مامإ دنع فلخلا

 ضبني فلخلا ناهربو دتسملا ناهربلل نيمرحلا مامإ ركذ له انل نيبتي مث نمو

 ؟ال مأ يطسرألا قطنملب لوصألا جزم لواح هنأ ىلع اليلد
 (""*2ماقتسا اذإ ءيشلا دتسا كلوق نم قتشم وهف دتسملا ناهربلا امأ

 .ميقتسملا دتسملاف

 ىلإ رظانلاب يضفملا رظنلا) وه :هلوقب ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هفرع دقو

 .©""9(ةيولطم نيع
 تامدقم نم ةبكرم يه لهو رظنلا اذه ةروص نيمرحلا مامإ ددحي ملو

 - يقطنملا سايقلا يف لاحلا وه [ك- جاتنإلا ةحصل ةصاخ طورشبو ةددعتم

 .ال مأ

 .ةيرظنلا ةيحانلا نم اذه

 يلقعلا هرظن يف مزتلي ناهربلا باتك يف هدجن ال اننإف ةيقيبطتلا ةيحانلا نمو

 اذه لوأ يف اهانركذ يتلا كلتك يطسرألا لالدتسالا غيص نم ةغيص يأ

 . لصفلا

 رظنلا يف يطسرألا جبنملا نيمرحلا مامإ جاهتناب عطقلا نأ ىرن اننإف اذهلو

 . 597 ص «.ةيرعشألا ةسردملا ءانب يف هرثأو نيمرحلا مامإ (؟14)
 .ددس ةدام ٠١8 ص ُج .ناسللا رظنا (57؟6)

 .690١ل ص ء.١ َج , ناهربلا 55١"
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 عطقلا نأ ىرن  يلازغلا مامإلل كلذ يف ليبسلا دهم يذلا وه هنأو يلقعلا

 . تامدقملا اهيلإ يدؤت ال جئاتنل فاستعاو ليلد نود لوقلاب ةفزاجم كلذب

 «يلقعلا لالدتسالل ةيطسرألا ةغيصلاب ةرورضلاب طبتري ال يلقعلا رظنلاف

 ةيلقعلا ةجيتنلا صالختساب نوكي دقو «ىيعمسلا لالدتسالا لباقم يف وه لب

 نوكي دقو .ةددعتم تامدقم يف وأ ةدحاو ةمدقم يف رظنلا اهيلع لدي ىتلا

 وأ ةدحاولا ةمدقملا كلت نومضم ىلع ةبترثما ةيرورضلا مزاوللا صالختساب
 .لالدتسالا ةجاح هيلا وعدت ام بسح ةددعتملا تامدقملا

 ةيلقع راظنأ - مهريغ دنع ناك امك  نيملسملا ءاملع ىدل ناك ةرورضلابو

 . يطسرألا قطنملا اوفرعي نأ لبق مهب ةصاخ

 يركفم دنع لولدملا ةحضاو ةينارق ةملك ناهربلا ةملك نإف كلذكو

 . يطسرأ موهفم يأ اهب قصتلي نأ نود مهمالقأ ىلع ةلوادتمو نيملسملا

 امل رابتعا وه امنإ ميقتسملا يأ دتسملاب ناهربلا اذهل نيمرحلا مامإ فصوو

 ضبني اذه لهف دوصقملا نيع تابثإ نم ىلقعلا رظنلا اذه لثم هيلا ىهتني

 .؟يطسرألا جبنا نم برتقا نيمرحلا مامإ نأ تابثإل
 ةبذاك امهادحإ نيتمدقم نم بكرم ةقطانملا دنع وهف فلخلا سايق امأ

 .ةبذاك ةجيتن جتنيف

 مث سايق يف ةمدقم هلعجتو هذخأت مصخلا بهذم ضقنت نأ تدرأ اذإف

 نيبتيف .بذكلا ةنيب ةجيتن جتنيف قدصلا ةرهاظ ىرخأ ةمدقم هيلإ فيضت

 بهذم حصي يلاتلابو مصخل ا بهذم يه يتلا ةبذاكلا ةمدقملا ببسب كلذ نأ

 . مصخلا بهذم ضيقن وه يذلا لدتسملا

 ةمدقم هلعجتف يلزأ ملاعلا نإ لوقي نم بهذم لطبت نأ تدرأ اذإ :هلاثم

 . سايق يف
 .افلّؤم نوكي الف يلزأ وه ام لكو يلزأ ملاعلا :لوقتف
 .افلؤم نوكي ال ملاعلا :ةجيتنلا

 لوقلا نكلو ةبذاك نيتمدقملا ىدحإ نأ دبالف بذكلا ةنيب ةجيتنلا هذهو

 .قدصلا نيب افلؤم نوكي ال يلزأ وهام لك نأ
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 مصخلا بهذم وهو .""يلزأ ملاعلا نإ :لوقلا يف بذكلا رصحنيف

 ل ةجيتنلا هذه توبثو .يلزأب سيل ملاعلا نأ وهو لدتسملا بهذم حضتيف

 مصخلا بهذم لاطبإ قيرط نع نكلو ميقتسم لالدتسا قيرط نع نكي
 . أيس | فلخ سايق يمس اذهلو

 هاتمدقم تناك اذإ يلمحلا سايقلا نأ ملعلا رايعم يف يلازغلا ركذ دقلو

 قدصلا ةرهاظ نيتمدقملا ىدحإ تناك نإو) اميقتسم اسايق ىمس نيتقداص

 ىلع اهب لدتسيل بذكلا ةنيب ةجيتن جتنأو اهيف اكوكشم وأ ةبذاك ىرخألاو
 .2"2(فلخ سايق يمس ةبذاك ةمدقملا نأ

 ةيحيضوت ةلثمأ هل برضو ءافشلا يف سايقلا اذه - انيس نبا ركذ دقلو

 :انلوق ناك نإ :لوقنف . ب :ج لك سيل نأ :الثم بولطملا . .) ناك اذإف

 .ب :ج لكف ابذاك ب :ج لك سيل
 يتلا تانارتقالا نم جتني أ:ب لك نأ : يهو ةقداص ةمدقم اهيلا فيضنو

 .أ:ج لكف .ابذاك ب:ج لك سيل :انلوق ناك نإ .اذكه ةيطرش اهانددع

 .لاحم فلخ وه ذإ أ:ج لك سيل نكل :لوقن مث

 .""با:ج لك نأ :وهو .مدقملا جتنيف «يلاتلا ضيقن ىنثتسا دق نوكيف

 .فلخلا سايقلا اذه ةيمست ببس يف نايأر كانهو

 قدصلل ضقانملا بذكلا وه فلخلا نأ كلذ ببس نأ ىري مهضعبف

 .كلذك ىمسف ةبذاك ةمدقم تامدقملا يف تجردأ دقو

 يتأت الف فلخلا ىلإ ةجيتنلا نم عجرت كنأ كلذ ببس نأ ىري مهضعبو

 ىري يلازغلاو .هضيقن قيرط نع هفلخو هئارو نم هيتأت لب هباب نم ءيشلا
 .©"””نييأرلا نيذه يف ةحاشم ال نأ

 لاحملا وه فلخلا نأل فلخلا سايقب يمس امنإ هنأ حجريف انيس نبا امأ

 ١١97 - ١7١8. ص ء.ملعلا رايعم رظنا (777)
 ١١97. ص .هسفن قباسلا ردصملا )١١4(

 2.5085 - ١5مل ص « سايقلا قطنملا لافشلا (؟1719)

 ١58. ص «ملعلا رايعم رظنا (170)
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 .لاحم هتجيتن سايقلا اذهف

 دري يذلا سايقلا يأ .فلخلا سايق مهلوق ىنعمو) :انيس نبا لوقي

 .(لاحملل مسا فلخلا ناف لاحملا ىلإ مالكلا

 هنأل فلخلا سايق يمس امنإ لاق مهضعبو) :لاقف رخآلا يأرلا ركذ مث

 . (هضيقن قيرط نم هيتأي ذإ هفلخو هئارو نم هيتأي لب هباب نم ءيشلا يتأي ال
 انهه لمعتسملا فلخلا نأ يدنع عقوألاو) :الئاق لوالا يأرلا حجر مث

 .©"(ريغ ال لاحملا ىنعمب وه
 .ةقطانملا دنع هتروصو فلخلا ناهرب اذه

 نيعت ىلع هسفنب مجهم ال يذلا وه) :الئاق هفرعيف نيمرحلا مامإ دنع امأ

 موقي مث .تابثإو يفن يمسق نيب دوصقملا رظانلا ريدي نكلو ءدوصقملا
 ةلاحتسا ىلع موقي وأ .«توبثلاب رظانلا مكحيف .يفنلا ةلاحتسا ىلع ناهربلا

 . "'9(يفنلاب رظانلا مكحيف توبثلا

 مأ ةهج يف يرابلا له فرعي نأ دارأ نمف ايحيضوت الاثم برض مث

 هيلع بترتيف ةهج يف نوكي نأ هيلع ليحتسي ميدقلا نأ هدنع تبثف

 .ةهج يف ال دوجوم توبثب ءاضقلا
 نيب رظنلا ددر مث ءاعناص ةقثلا ىلع دقتعا نم نإ) :نيمرحلا مامإ لوقي

 يفال دوجوم ىلع رظنلا مجهب الف .هيلع كلذ ةلاحتسا نيبو ةهج يف هنوك

 هيلع بترتيف ,ةهج يف ميدق ةلاحتسا ىلع عطاقلا ناهربلا موقي نكلو .ةهج
 ,"9(ةهج يفال دوجومب ءاضقلا موزل

 هموهفم قرافي نيمرحلا مامإ دنع ناهربلا اذه موهفم نأ انل حضتي اذكهو

 . ةقطانملا دنع

 نايبب كلذو اهتابثإ داري (نإو افلس ةفورعم ةقطانملا دنع ةجيتنلاو ةيضقلاف

 41١١. ص قطنملا مسق افشلا (5971)
 .6970١ل ص ا ١. ج ,ناهربلا 2("*؟

 ١٠68.  ١هال رص .هسفن قباسلا ردصملا (37*)
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 .اهضيقن بذك

 رظانلا ددري انإو نيمرحلا مامإ دنع فورعم ريغف بولطملا وأ ةجيتنلا امأ

 ةحص تتبث نيرمألا دحأ لطب اذإف .هنايب قبس (ى تابثإو يفن نيب دوصقملا

 ْ .رخآلا

 دنع رصحنملا ميسقتلاو ربسلاو فلخلا ناهرب نيب نأ يل رهظي يذلاو
 .نيقلطم ًاصوصخو ًامومع نيمرحلا مامإ

 بولطملا رصحنف ..ثداح وأ ميدق ملاعلا له فرعن نأ اندرأ اذإف

 ميدقب سيل هنأ ىلع ةلالدلا تماق اذإ مث .ثداح وأ ميدق امإ ملاعلا :لوقنف

 .اميدق هنوك تبث ثداحب سيل هنوك ىلع ةلالدلا تماق اذإو .اثداح هنوك تبث

 اذإ امأ .فلخلا ناهرب ليبق نمو رصحنملا ميسقتلاو ربسلا ليبق نم اذهف

 ربسلا نم وه لب .فلخلا ناهرب ليبق نم نوكي الف ةرشابم اثداح هنوك انتبثأ

 : يقطنملا سايقلا نم يفلسلا فقوملا - 4

 ىفتكا نم مهنمف هب راهبنالا نم نورذحيو قطنملا نويفلسلا ءالعلا مذي
 .("9هعبات نمو حالصلا نباك هب لاغتشالا ميرحتب

 فلأو ناهربلاو ليلدلاب هدقنف دقانلا فقوم هفقوم ناكف مالسإلا خيش امأ

 ناهيإلا لهأ ةحيصن)و (قطنملا ضقن)و (نييقطنملا ىلع درلا) هباتك هدقن يف
 هيلإ جاتحيال قطنملا نأ مالسإلا خيش ىريو .(نانويلا قطنم ىلع درلا يف
 . لطاب وهام اهنمو قداص وهام اهنم هاياضق نأو ديلبلا هب عفتني الو يكذلا

 جاتحي ال .ينانويلا قطنملا نأ ملعأ (ئاد تنك ٍنإف) مالسإلا خيش لوقي

 ال ةقداص هاياضق نأ بسحأ تنك نكلو «ديلبلا هب عفتني الو يكذلا هيلإ

 .هاياضق نم ةفئاط أطخ دعب ايف يل نيبت مث .اهنم ريثك قدص نم تيأر
 مظعي هتيأر نم يب عمتجا ةيردنكسالاب تنك ال مث ءائيش كلذ قف تبتكو

 ليهجتلا نم هنوقحتسي ام ضعب هل تركذف .ديلقتلاو ليوهتلاب ةفسلفتملا

 ١. ص . يطويسلا نيدلا لالجل مالكلاو قطنملا نف نع مالكلاو قطنملا نوص (75)
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 . .ليلضتلاو

 نم وه قطنملا يفو تايحلإلا يف مطوصأ يف هوركذ امم اريثك نأ يل نيبتو

 نم (تايهاملا» بكرت نم هوركذام لثم .«تايهلإلا يف مهلوق داسف لوصأ

 هوركذ ايف ملعلا قرط رصح نم هوركذامو «تايتاذ» اهومس يلا تافصلا

 فرعت اهب يتلا .دودحلا نم «هوركذ ايف لب» تايناهربلا ةسيقألاو دودحلا نم

 .("'9((تاينيقيلا» هداومو «سايقلا» روص نم هوركذام لب «تاروصتلا»

 ." ص «ةيميت نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا يقن مالسإلا خيش مامإلل .نييقطنملا ىلع درلا (؟؟)
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 تسلاثلا باسبلا

 هةحطص

 دئاقعلا ىلع نآرقلاب يعمسلا لالدتسالا يف

 .صنلاب لالدتسالا : لوألا لصفلا
 .رهاظلاب لالدتسالا : يناثلا لصفلا
 .رهاوظلا ليوأت ين نيمرحلا مامإ جهنم : ثلاثلا لصفلا
 نايبو ليوأتلا ين نيمرحلا مامإ جهنم دقن : عبارلا لصفلا

 .ضيوفتلا نمو هئم فلسلا فقوم

 .موهفملاب لالدتسالا : سماخلا لصفلا





 هتادابعو مالسإلا دئاقع هيلع موقت يذلا لوألا ساسألا وه ميركلا نارقلا

 تادابعلاو دئاقعلا هذه هنم يقتست يذلا لوألا ردصملاو .هتاهيجوتو هماكحأو

 يفو .كلذ نم هتنمضت ايف ةنسلا دنتست هيلعو .تاهيجوتلاو ماكحألاو
 .ماكحأ نم ءادتبا هتررق ام وأ ناآرقلا هلمجأ ام ليصفت نم اهب ذخألا ةرورض

 .توبشلا يعطق هنأل ىلوألا ةيعمسلا ةلدألا نم هتايأ تناك اذهلو

 ةراتو نارقلا قوطنمب ةرات دئاقعلا تابثإ ىلع نيمرحلا مامإ لدتسيو

 وأ باطخلا موهفم اضيأ ىمسي ام وهو .ةقفاوم موهفم ناكأ ءاوس هموهفمب

 .باطخلا ليلدب ىمسي ام وهو .ةفلاخم موهفم وأ .ىوحفلا

 :ىلإ ظفللا نيمرحلا مامإ مسقيو

 .نايب ىلإ جاتحي يذلا وهو لمجم )١(

 .نايب ىلإ جاتحي ال يذلا وهو لمجمب سيل امو (6)

 :ىلإ ةلالدلا ةرق ثيح نم لمجمب سيلام مسقيو
 .ةلالدلا يعطق وهو صن - ١

 . ةلالدلا ينظ وهو رهاظ - ؟

 :اماسقنا مسقنت ظافلألاو :نيمرحلا مامإ لوقي

 . .. .المجم سيلام ىلإ ىنعملا ةدافإب لقتسي ال يذلا لمجملاو ءلمجملا ىلإ : الوأ

 .©0. . .رهاظلاو صنلا ىلإ مسقنيف المحم سيلام امأف

 يف نيمرحلا مامإ جهل ةساردلاب ةيلاتلا ةثالثلا لوصفلا يف ضرعنس اذهلو

 .هموهفمبو رهاظلاب وأ صنلابامإ نارقلا قوطنمب لالدتسالا

 يف نيمرحلا مامإ جهنم بيقعتلاب لوانتن عبار لصفب بابلا اذه متخن مث
 .كلذ يف يفلسلا بهذملا ءوض ىلع نارقلاب لالدتسالا

 )١( ج ناهربلا ١. ص ١١ه 4
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 لوألا لصفلا

 صننلاب لالدتسالا

 :صنلا افيرعت - ١

 هاوحف ىلإ قرطتي الام ..) هنأب احالطصا صنلا نيمرحلا مامإ فرع

 نع هروهظب عفترا ام) هنأب لدجلا يف ةيفاكلا يفو .2(ليوأتلا ناكمإ
 بيرق اذهو) :لاقف ىنعملا اذه ةحص ىلع ةغللاب دهشتساو .29(لامتحالا

 ةرانملل تلاقف صن هنأ عفترا ام لكل تلاق برعلا نإف .ةغللا يف هانعم نم

 ةيبظلا تصن لاقيو اطخلا عفر يف غلابو عرسأ اذإ هريس يف صن لاقيو ةصنم

 .(©9(هتلمو هتعفر اذإ اهديج

 تافيرعتل ضرع هل يوغللا ىنعملا نايبب صنلا فيرعت ديأ نأ دعبو

 لدتعا ام ةعيرشلا يف هدح ليقو) :لاقف ضيرمتلا ةغيصب امل اركاذ ءاللعلا

 . هنطابو هرهاظ

 .هليوأتو هصيصخت رذعت ام :ليقو

 . هليزنتب هليوأت ام :ليقو

 .«(ءاقبإلاو عفرلا هيف حصي الام :ليقو

 دحأ ىلإ ةيفاكلا يف اهركذ يتلا تافيرعتلا هذه نيمرحلا مامإ بسني ملو

 .ءاملعلا نم

 نم هباحصأ ىلإ ةبوسنم صنلا تافيرعت ضعب ركذ دقف ناهربلا يف امأ

 .7١01؟7 ص 2١ ج ناهربلا (9)

 .48 ص .لدجلا يف ةيفاكلا (*”)

 .44 - 48 ص .لدجلا يف ةيفاكلا (4)

 .49 ص لدجلا يف ةيفاكلا (5)

 ل ١"



 «صنلا يأ» هتقيقح يف باحصألا تارابع تفلتخا دقو) :لاقف ةرعاشألا

 .ليوأت هيلإ قرطتي ال ديفم ظفل وه :مهضعب لاقف

 ظحلنو ©0(هنطابو هرهاظ ىوتسا ديفم ظفل وه :نيرخأتملا ضعب :لاقو

 ضعب فيرعت اذهو (ظفل» .هنأب صنلا تديق تافيرعتلا هذه ضعب نأ

 فيرعتلا ىلع نيملكتملا ضعب ضرتعا اذهلو .,باحصألا فيرعتو نيرخأتملا

 نإو اصن عقي موهفملا وأ ىوحفلاو .ىوحفلا جرخي ظفللاب ديقتلا نأب قباسلا

 . ظفللاب حرصي مل
 صنلل هفيرعت يف ىوحفلا ةملك لمعتسا هنأ عم  نيمرحلا مامإ نكلو

 اذارو ضارتعالا اذهل اضراع لوقي ءاطقاس هريتعاو ضارتعالا اذه رقي مل -

 صنلا قيقحت ةلواحم يف ظفللا ركذ ىلع نيملكتلا ضعب ضرتعاو) 0

 ,طقاس لاؤسلا اذهو .اظفل هب احرصم نكي مل نإو اصن عقت : ىوحفلا :

 دضنو مظن ىلع ظفل ىضتقم يه امنإو 0 ا

 ثاثحتسالاو قوقعلا نع يبنلاو ريلاب رمألا قايس يف ىلاعت لاق .صوصحم

 قايس ناكف 74 اَمشْرهَ لو ّفأ [ه لقت الفل :نيدلاولا قوقح ةياعر ىلع

 نم ىقتلم وهو .اصان فينعلا برضلا ميرحت اديفم هجولا اذه ىلع مالكلا

 .©(ظافلألا ىنعم ىلإ ةليا اذإ ىوحفلاف .ءصوصخم مظن

 :صنلا بتارم - ؟

 يه صنلا نم ايلعلا ةبترملاو ءاهنم لقأ ةبترمو ايلع ةبترم :ناتبترم صنللو
 نإ لب .ةنيرق ىلإ ةجاح نود اعطق هسفنب هانعم صنلا اهيف ىضتقي يتلا

 ,دودعم ظفللا يف ددع ركذك كلذو .هيف امل ريثأت ال ةيلاقملاو ةيلاحلا ةنيرقلا

 الو «لاير فلأ كلمت كنأ يف صن اذهف لاير فلأ يدنع الثم تلق اذإف

 الو نئارقلا لوقلا اذه يف رثؤت الف ءرخآ ىنعم ىلع ظفللا لمح ةتبلا زوجي

 ”2١. ص ء١ ّج ناهربلا (5)

 ل* ةيآ ءارسإلا ةروس 27

 "4١. ص ١. ج ناهربلا (8)
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 ,روكذملا مقرلا نم لقأ كلمت كنأ ىلع هلمح نكمي الف لامتحالا هيلإ قرطتي

 امأ .لوهذو ةلفغ ةلاح يف همالك لاق وأ يذبي لئاقلا نأ انضرف اذإ الإ

 نم ايلعلا ةبترملا يف وه لب صن ظفللا اذهف تالاتحالا هذه تمسحنا اذإ

 مومع نم هانعم ءاضتقا يف ناك اذإ ظفللا ..) :نيمرحلا مامإ لوقي .صنلا

 نئارقب هاضتقم نع هفارصنا ضرتفي ال ثيحب امهادع ام وأ صوصخ وأ

 وأ صيصخت ةلواحم يف .لاصفتساو ةعجارم ريدقتو .لاؤس ضرفو «ةيلاح
 قالطنا ناكمإ الإ مسقلا اذه ىلإ قرطتي الو .هينعن يذلا وهف- ميمعت

 ةملك ءارجإ وأ .«نايذحلا ىمسي يذلا وهو ةلفغ وأ ةوفغ يف ةملكب ناسللا

 دضن ىلع ناسللا ميوقت ةلواحم وأ .ةياكح ضرعم يف عضولا يف ةصان

 ةياكحلا دصقو ناسللا فافتلاو هب نايذهلا ليخت ءافتنا ضرف اذإف .اهفورح

 هانعم يف هلامعتسا ىلإ ظفللا قلطم دصق ققحتو .,فورحلا مظن ميوقت ةلواحمو
 هانعم نع هفارصناو .ظفللا فارحنا كلذ ءارو روصتي الف ءهل عوضوملا

 تايمسملا يف صان هنإف .دودعم ظفللا يف ددع ركذك اذهو .هل عضو يذلا

 اذهف .ليوأت هيلإ قرطتي ال ام كلذكو «ةنيرق ليختب امنع ديحم ال ةدودعملا

 .©0(ماسقألا باعيتسا ال صنلا يف ايلعلا ةبترملا ىلإ زمر هنم دوصقملاو فرط
 هانعم ءاضتقا يف صنلا اهيف رثأتي يتلا يهف صنلا نم :ةيناثلا ةبترملا امأ

 كلذو ءرهاظلا ةبترم ىلإ صنلا ةبترم نم هب لزنت ثيحب «نئارقلا دوجوب
 .مومعلا يف صن وهف امهرد هتيطعأ يناتأ نم :تلق اذإف اطرش عقاولا مسالاك

 ماوقأل كركذ دعب مالكلا كلذ تلق ول نكلو .كءاج نم لك لمشي ثيحب
 موقلا ءالؤه نم كاتأ نم ىينعت كنأ ىلع طرشلا اذه لمح نكميف نيدودعم

 اطرش عقاولا مسالا ىلع ةيلاحلا ةنيرقلا ترثأ انهف ءامهرد هتيطعأ نيروكذملا

 كلذ .ينو لامتحالا اذهل هيف ارهاظ هنوك ىلإ مومعلا يف اصن هنوك نم هتلزنأف

 ةنيرق تبثت مل ولف «مومعلل ناسللا يف عضو ام ...) :نيمرحلا مامإ لوقي

 مسالا مسقلا اذه نمو ءاصن مومعلل ظفللا ءاضتقاب انعطقل اهءافتنا انيبتو

 "80 "08 ص ١. ج ناهربلا (9)
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 صنلا نأ ةهج نم «ىلوألا ةبترملا يف صنلا نع طحنم وهو ءاطرش عقاولا
 لمح اصيصخت يضتقي ام طرشلاب نرتقا اذإو .مدقت امك ةنيرق هاضتقم ريغي ال

 نأ :لاثملاب كلذ نايبو ."'اجبثم امالك الو افلخ دعي ملو صوصخملا ىلع
 ٍناتأ نم :سلجملا بحاص لاقف .نيدودعم ماوقأ ركذ ىرجأ اذإ لجرلا

 ."0(مهركذ ىرج نيذلا ىلع لمحي نأ نكمأ ءارانيد هتيطعأ

 صنلا نم ايلعلا ةبترملا يف ددعلا ريتعي نيمرحلا مامإ د نأ ىرن قبس ام

 نايذه لامتحا الإ لامتحا اهيلإ قرطتي الو نئارقلا اهيف رثؤت ال ةبترملا هذه نأو

 .اهبحاص

 لب .ةدودعملا تايمسملا يف اصن ددعلا ظافلأ ضعب ربتعي ال هدجن انئكلو

 هنأ كلذ نمو .ديدحتلا هب دارملا لعجي الو ددعلا يف ةرثؤم ةنيرقلا لعجي

 هلوقب مهلالدتسا ةلدألا هذه نمو اهفعض نيبو موهفملابإ نيلئاقلا ةلدأ ضرع

 َرفْعَي نلف َةَرَم َنيِعْبَس ْمُهَ ُرفْعَتْسَت نإ ْمُهَ زفْغتست آل وأ مْ زْفغتسا» ىلاعت
 204م هللآ

 مام هيلع تازن نأ دعب - لاق هك يبنلا نأ يراخبلا ةياور يف ءاج دقف

 زفغتست نإ ْمُه ْرْفْغَتْسَت ال وأ ْمُك زفغتْسا9 :لاقف هللا ينريخ امنإ :ةيآلا

 .©25نيعبسلا ىلع هديزأسو «#ةّرَم نيعبَس ْش
 هللا نأ تنيب ةيآلاف «ةيآلا موهفمب ذخأ هك يبنلا نأ ىلع لدي اذهو

 نيعبسلا ىلع داز امو ءةرم نيعبس يبنلا مهل رفغتسا نإ نيقفانملل رفغي نل
 ديدحت نيعبسلاب دارملا له لاؤسلاو .لاقام ٍةيلَي ىبنلا لاقف .هنع توكسمف

 قلطم نيعبسلاب دارملا مأ ؟ةنيرق هيف رثؤت الو اصن ددعلا ظفل نوكيف ءددعلا

 هيلإ بهذ يذلا وه ريخألا لاتحالاو ؟ديدحتلا هب داري الو ريثكلا ددعلا

 يضر يضاقلا لاق دقو) :لوقي ذإ هل ايضترم نيمرحلا مامإ هاكح امك يضاقلا

 يبأ ةمالعلا مامإلل برعلا ناسل رظنا .لوط عم قلخلا برطضم :جيثم لجر ,ناسللا يف ءاج )٠١(
 75١. ص *”ج ءيرصملا يقيرفألا روظنم نب مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا

 .6م9 ص ١ ج ناهربلا )1١(
 م ةيآ ةبوتلا ةروس )١1(

 .8#98 ص 8 ج .يرابلا حتف هحيحص ٍِق يراخبلا هاور )١16(

 ل1734



 مل ىلاعت هللا لوق نأ هيلع فخي مل ةيبرعلا نم افرط ادش نم :هنع هللا

 اسيؤم كلذ ىرج (نإو ,هفلاخي هيلع دئازلا نأ ريدقت ىلع .ددعب اديدحت رجي

 ىفخحي فيكف «نيعبسلا ىلع ديزي ام مهل رفغتسا نإو «نيروكذملا ةرفغم نم

 .9"2(داضلاب قطن نم حصفأ وه نمع هب عوطقم وهو اذه كردم

 انه ددعلا نأ ىري وه لب .دودعملا يف اصن انه ددعلا ربتعي مل ينيوجلاف

 تسيلو اهب عوطقم ةلأسم .ديدحتلا هب داري ال هنوك نأو .ديدحتلا هب داري ال

 .!!ةلمتحم ةيفالخ

 هذه موهفملا ىلع نيلدتسملل هذقن 5 نيمرح لا مامإ نأ انل حضتي اذهو

 ال دودعملا يف صن ددعلا نأ يف هبهذم فلاخ دق هةِْلَي ىبنلا لوقو ةيآلا

 اصن ددعلا ربتعي مل اضيأو .صنلا نم ايلعلا ةبترملا يف هنأو .نئارقلا هيف رثؤت

 دبالف «ىنثم يديف 4*2 ّيَدَيِب ُتْقَلَح الب َدجْسَت نأ َكَعَنَماَمط ىلاعت هلوق يف
 («"ةردقلا ىنعمب ةفصلا هذه لوأ هنكلو ىلاعتو هناحبس هلل نيدي تابثإ نم

 عيمجب ملاعلا وهو) لوقي هبهذم وه |[ى ةدحاو ةردق هل ىلاعتو هناحبس هللاو
 , 05(ةدحاو ةردقب تارودقملا عيمت ىلع رداقلاو دحاو ملعب تامولعملا

 درفملا هب دارملاو ىنثملا قالطإ زوجي لوقي هنأك ةردقلا ىنعمب ديلا هليوأتف

 ُهاَدَي لَب# :ىلاعت هلوق يف همزلي كلذكو .اصن ددعلا نوكي ال نأ همزلي يأ
 يف صن ددعلا نأ ىري ال هنأ نم ةقباسلا ةيآلا يف همزلام 24 ناَتطوُسْبَم

 ىنعمب ديلا ليوأت مدعو ىلاعتو هناحبس هلل نيدي تابثإ همزلي وأ دودعملا

 . حيحصلا وهو دودعملا يف صن ددعلا نأ نم هجبنم ميقتسيل هردقلا

 : ةيئارقلا صوصنلا ةردن مدع -

 نولوقي نيذلا لوصألا يف نيضئاخلا نم ريثك بهذم نيمرحلا مامإ ضفري

 تايآلا نم اوربتعي مل مهنإ ثيح .ةنسلاو باتكلا يف صوصنلا ةردنب

 .857 هرقف 408 ص 2١ ج ناهربلا )١5(
 .06 ةيأ ص ةروس (19)

 ١6١. ص «.داشرإلا رظنا )١1١(

 )١7( .داشرإلا ص؟١.

 )١8( ةيآ ةدئاملا ةروس 514.
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 مامإ لوقي كلذ يفو اهنم اليلق اًددع الإ صنلا ليبق نم هنأ ىلع ثيداحألاو

 ىتح صوصنلا ةزع لوصألا يف نيضئاخلا نم ريثك دقتعا مث) :نيمرحلا
 : هلوقو 0151و ٌدَحأ هللا وه لق لجو زع هلوق باتكلا يف صنلا نإ : اولاق

 نوحمسي ءالؤه داكيالو ءامهروهظ رهظي امو "”4هللا ُلوُسَر دمحم

 رودنب اوضقو «يعرش مكح طبترم وهو «ىلاعت هللا باتك يف صنب فارتعالاب
 نبا ةدرب يبأل ِةلكَي هلوق اهنم ةدودحم ةلثمأ اودع ىتح .ةنسلا يف صوصنلا

 كئرجت» : عورشملا تعنلا ىلع نكي مو ىحض امل ؛ةيحضألا 5 يملسألا راين

 ءاذه ةأرما ىلإ سينااي دغاو» : مالسلا هيلع هلوقو ">(كدعب ادحأ ٌىزجت الو

 . ©2909 (اهمحراف تفرتعا نإف

 صنلا نم دوصقملا نيب صوصنلا ةردن مهداقتعا يف مهأطخ نيب نأ دعبو

 تاليوأتلا تاهج ماسحنا عم .عطق ىلع يناعملا ةدافإب لالقتسالا) وهو

 .©"9(.. .تالامتحالا كلاسم عاطقناو

 اهسفن ةغيصلا نم هيلع لوصحلا بعصي هنأب هميلست عم دصقملا اذهو

 بعصي ال هنأ ىري هنإف - صنلا نم ايلعلا ةبترملا ىهو- ةغللا ىلإ ادر

 يف اصن ةغيصلا لعجت يتلا «ةيلاقملاو ةيلاحلا نئارقلا ةاعارمب هيلع لوصحلا

 اذهو) :نيمرحلا مامإ لوقي .صنلا نم ةيناثلا ةبترملا يف تناك نإو «ىنعمل

 ١. ةيآ صالخإلا (19)
 .759 ةيآ حتفلا ع

 موي بطخ للك يبنلا نأ رحنلا موي لكألا باب نيديعلا باتك يف هحيحص يف يراخبلا ىور (؟5؟)

 .اكسن ريتعي ال هنأو ةالصلا لبق حبذلا مكح نيبو ىحضألا

 ةاش كتاش لاق .. .ةالصلا لبق يتاش تكسن ينإف هللا لوس :راين نب ةدرب وبأ لاقف

 .معن لاق ؟ىنع ئزجتفأ نيتاش نم يل بحأ يه ةعذج انل اقانع اندنع نإف هللا لوسراي لاق

 .55 ص 8 ج دواد يأ نئس يف هوحنو . 448 ص ؟ ج يرابلا حتف (كدعب دحأ نع ىرجت نلو

 لوسر لاقف رحنلا موي ُهِيكي هللا لوسر يلصي نأ لبق حبذ الجر نأ هدنسم يف ىلعيوبأ ىورو
 «كدعب ٌىِزجي الو كنع ْىزجي» لاق ,ةعذج يدنع نإ هللا لوسراي لاقف كنم ءيزجت الو ٍةيِلَي هللا

 يناربطلاو ىلعيوبأ هاور) :لاق مث دئاوزلا عمجم يف يمثيفلا هركذو . م ص 2١ ج هفحج يبأ دنسم

 . هيلع فقأ ' نيمرحلا مامإ هركذ امو ؟4 ص كج (تاقث عيمجلا لاجرو هوحنب ريبكلا ىف

 ١١ ج يوونلا حرشب ملسم حيحص ءانزلا دح باب 3 باتك يف هحيحص يف ملسم 3 ةقفز

 .؟7١5 ص

 .414 ص 2١ ج ناهرب (5)
 ©14١8. ص ع١ ج ناهرب 25

 فش



 «ةغللا ىلإ ادر غيصلا عضوب هلوصح اديعب ناك نإو (صنلا نم دصقملا يأ

 .(.. .ةيلاقملاو ةيلاحلا نئارقلا عم ضرغلا اذه رثكأ اف

 لقعلا ءاضتقاو عامجإلاك ةيلاقملاو ةيلاحلا نئارقلا نوعاري ال نيذلاف اذهلو

 اذإو) نيمرحلا مامإ لوقي ارهاظ صن وه ام نوبسحيف نوئطخي امهانعم يفامو

 نابتسا «نيلوؤملا كلاسم مظعم نالطب ةنابإو تاليوأتلا باب يف انضخ نحن

 يهف تاليوأتلل ةضرعم رهاوظ سانلا هبسحي ام لج نأ نطفلا بلاطلل

 .2*(. . .امهانعم يف امو .لقع ءاضتقاو اعامجإ ةنيرقلا نوكت دقو صوصن

 .:دئاقعلا ىلع ةيئارقلا صوصنلاب نيمرحلا مامإ لالدتسا عضاوم نم - 4

 :ةرخآلا يف هللا ةيؤر - الوأ

 004ةّرظان ابر َلِإ ةَرِضاَ ٍذَمْوَي وجو :ىلاعت هلوق نيمرحلا مامإ ربتعي
 ةدعب يتأي رظنلا نأ عم «ةمايقلا موي ىلاعت هلل نينمؤملا ةيؤر تابثإ يف اصن

 ٍقأيو «يلقعلا رظنلا ىنعمب يتأيو راظتنالاو بقرتلا ىنعمب يتأيف ,ناعم
 بجومب تبث دق) :لوقي اذه يفو راصبإلا ىنعمب يتأيو محرتلا ىنعمب

 نوكتس ةيؤرلا نأ ىلع لمتشي لصفلا اذهو «ىلاعت يرابلا ةيؤر زاوج لقعلا

 باتكلا صن هيلع ليلدلاو ءاقح الوقو اقدص ىلاعت هللا نم ادعو «نانجلا يف

 .©"94ةّرظاَن اَيَر َْلِإ ءةَرِضاَن ٍدِئَمْوَي ٌءوُجوظ ىلاعت هلوق وهو
 فالتخا بسح ىلع ةفلتخم لئاصو هروتعتو «ةغللا يف هانعم مسي رظنلاو

 ىلاعت هللا لاق ةلص ريغ نم لمعتسا راظتنالاو «بقرتلا» هب ديرأ نإف .ةيناعم

 مهنيبو مهنيب ليح دقو «نينمؤملا مهتبطاغو نيقفانملا لاوهأ نع ءابنإلا يف

 .ركفلا رظنلاب ديرأ نإو .انورظتنا :هانعم 004 مكر نم سبتقَن اًنوُرظنآ»

 لصو «محرتلا هب ديرأ اذإو «هتربدت اذإ رمألا يف ترظن :لوقتف يفب لصو

 «ىلإب لصو ةيؤرلا يأ راصبإلا هب ديرأ اذإو .نالفل ترظن لوقتف «ماللاب

 1١6". ةرقف 46 صا١ ج ناهربلا ةقففز

 . 77 1١ ةيآ ةمايقلا ةروس (؟5)
 .#3 ب !؟ ةيآ ةمايقلا ةروس (717)
 .18 ةيآ ديدحلا ةروس (18)
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 ةرظانلا هوجولا نع ريخ ىلإب لوصوم اهب انججتحا يلا ةيآلا يف رظنلاو

 اصن ةيآلا تلعج ىتلا ةنيرقلاف .«؟ةيؤرلا تابثإ رظنلا ءاضتقاف «ةرشبتسملا

 «قباسلا صنلا يف (ى ىلاعت يرابلا ةيؤر زوجي وهف .لقعلا ةيؤرلا تابثإ يف
 اذهلو ءلصولا ةادأ بسح رظنلاب دارملا ىنعملا تددح يتلا يهف ةغللا مث

 .":(ةيؤرلا يف صن ىلإب لوصوملا رظنلاب ةنورقملا ةيؤرلا) نيمرحلا مامإ لوقي
 يذلا اف .قبس اى اهنع هب رابخإلاو هوجولاب رظنلا تارتقا كلذ ىلإ فاضيو

 هررق اى صن يهنو اهنولوؤي اذاملو .ةيآلا 0 ةيؤرأ نوتشي اال ةلزتعلا لعج

 ةيآلا نوك نوضفري مهلعج يذلاو كلذ نم ةلزتعملا عنم يذلا :لوقأ

 :اهنولوؤي مهلعجو عوضوملا يف اصن ةقباسلا

 ءاهنودبو ساوح اب ةليحتسم هتيؤرف .هللا ةيؤر ليحي لقعلا نأ مهمعز : الوأ

 يرابلاو ميسجتلا مزلتسي ةهجلا تابثإو ةهجلا تابثإ ةيؤرلا مزاول نم نألو

 مسجب سيل ىلاعت
 0 ىلاعت هلوق يهو ىرخأ ةيأب - نوري امك - ةضراعم ةقباسلا ةيآلا : ايناث

 0 ىَناَرَت نل# ىسومل ىلاعت هلوقو .”04رَصُبألا ُكرْدُي و َوُهَو ٌرَضْبَألآ ةكرْذت

 مامإ لطبأ دقلو 20 َكّيَلِإ ظنا ين ٌبَر# :الئاق هايإ هلاؤسل ةباجإ

 ةقلطنم اهمدختسا يتلا هتلدأ نكلو ءالقع ةيؤرلا ةلاحتسا مهاوعد نيمرحلا

 هسفن تقولا يفو «ىلاعت هللا نع ةهجلا ىفن اهنمو .ةيرعشألا هلوصأ نم

 نأ ديرن نكلو .همالك يف هبارطضا نايب ددص يف نآلا انسلو «ةيؤرلا تبثي

 كلذلو .ةملسم ريغ القع ةليحتسم ةيؤرلا نأ ةلزتعملا ىوعد نأ ىلإ لصن

 اهانعم نع ةقباسلا ةيآلا فرص ةزاجإل ةنيرقك ىوعدلا هذه لبقت الف

 ١8١. ص داشرإلا (59)

 .1814 صا داشرإلا ةضح
 “٠١ ةيا ماعنألا ةروس 1*2

 1١47. ةيآ فارعألا ةروس (*0)
 ١57 ةيآ فارعألا ةروس (”)
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 .ال ساسأ ال يلا ىوعذلا هذه درجمب يقيقحلا

 دقف (9) ,«رَضُبألا ةكرذت ل : ىلاعت هلوقب ةضراعم ةيآلا نأ ىوعد امأ

 .كلاسم ةيآلا هذه ىلع مالكلا يف انلق) :الئاق اهنع نيمرحلا مامإ باجأ

 هنأك يأ «”*(ىري لب ةيآلا رهاظ ىلع ايرج كردي ال ىلاعت برلا نأ اهنم
 مو ءةيؤرلا نم صخأ كاردإلاو .كاردإلا عنمت ةيآلا نإ :لوقي نأ ديري

 . معألا يفن مزلتسي ال صخألا يفنو .معأ ةيؤرلاو «ةيؤرلل ةيآلا ضرعتت
 انه كاردإلاب دارملا نأب ميلستلا ىلع ينبم وهو  هركذ رخآ باوج كلانهو

 ةياو اهتبثت ةيأ تءاجو «.ةيؤرلا ىنعمب كاردإلا نأب ميلستلا عمف «ةيؤرلا

 قلطلا لمحب لامعإلا متيو ءامهادحإ ءاغلإ نم ىلوأ نيتيآلا لامعإف اهعنمت

 اهيفنت يتلاو ةرخآلا يف نينمؤملل ةديقم ةيؤرلا تبثت يتلا ةيآلاف ديقملا ىلع

 يهو «.تاقوألاب ةصتخحم ريغ ةقلطم ةيآلا هذه مث) :نيمرحلا مامإ لوقي

 تاقوأ يف ةيؤرلا تابثإ ىلع صنت اهم انللدتسا ىتلا ةيآلاو ءاهيف ةماع

 كاردإلا يفن لمحيف .ديقملا ىلع قلطملا لمح ليوأتلا قرط يف هجتيف .ةمولعم
 ْ .«”2(ايندلا مايأ ىلع

 تابثإ اهم ةلزتعملا ضراع يذلاو 04 ىِناَرت نل» ىسومل ىلاعت هلوق امأ

 نع باجأ دقف ©"94ةَرظاَن اَبَيَر َلِإ ةَرِضاَن ٍذئَمْوَي هوجو ىلاعت هلوقب ةيؤرلا
 مالسلا هيلع ىسوم باوج يف ىلاعت هلوقب انوضراع نإو) :الئاق مهضارتعا

 نإف «.ةيؤرلا زاوج توبث ىلع ةلدألا قدصأ نم ةيآلا هذهف © ىِناَرَت نل»

 هفرشو هميركتب هصصخو «هتوبنل هابتجاو هراتخاو .هتلاسرل هللا هافطصا نم
 .2(ةلزتعملا ةلاثح هكردي ام هبر مكح نم لهجي نأ ليحتسي .هميلكتب

 . ٠١7 ةيآ ماعنألا ةروس (*4)
 .189 ص .داشرإلا (*ه)
 .#18 ص داشرإلا ةظفز

 1١47. ةيآ فارعألا ةروس (/)
 .؟ 3 ؟ ةيآ ةمايقلا ةروس (*8)
 1١47. ةيآ فارعألا ةروس (*9)
 #2186 ص .داشرإلا 2
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 «ةيؤرلا يفن ىلع هب اولدتسا يذلا ليلدلاف ليلدلا مهيلع بلق ينيوجلاف

 يتلا ةقباسلا ةيآلاو ةيآلا هذه نيب ضراعت ال اذبيو «هتابثإ يف اصن هلعج

 فيعضت يف مهتلواحتو ةلزتعملا ضارتعا ىلإ تفتلي الف يلاتلابو «ةيؤرلا تبشت

 در ىلإ فيضنو «ةيؤرلا ىلع ةيصن ةلالد اعمسو القع ةقباسلا ةيآلا ةلالد

 ايندلا يف اقلطم ةيؤرلا ىفن دوصقملا ناك ول هنأ ةلزتعملا ىلع نيمرحلا مامإ

 ةيؤرلا ىسوم بلط ىلع هللا درل لاوحألا عيمج يفو سانلا عيمج نمو ةرخآلاو

 اذهو ايندلا يف ةيؤرلل يفن وهف (4)# ىناَرَ نل» هلوق امأو (ىَرأ ال) : هلوقب

 .نيمرحلا مامإ لاق امك مالسلا هيلع ىسوم اهأس دقو |هيس الو اهزاوج يفني ال

 : تاقولخملا مومع قلخب ىلاعت يرابلا درفت :ايناث

 اصوصن قلخلاب ىلاعت يرابلا درفت ىلع ةلادلا تايآلا نيمرحلا مامإ ريتعيو

 د لإ آل ْمُكيَر نآ ُمُكلذِد : ىلاعت هلوق كلذ نمو ىنعملا اذه ريرقت يف

 ىلاعت هدرفت يف اصن ةيآلا هذه لثم ربتعت ال ةلزتعملاو 74ش 1 ٌقللَح َوُه

 هلاعفأل قلاخ ناسنالا نأ نوريو ةيضقلا هذه يف نوعزاني مهنأل .قلخلاب

 مامإو .ليوأتلل ةلباق مومعلا يف ةرهاظ ةيألا نوري مهف اذه . ةيرايتخالا

 نحنو) :لوقي اذه يفو يعمسلاو يلقعلا كلسملاب ةيضقلا هذه تبثي نيمرحلا

 كسمتنف لوألا برضلا امأف «مالكلا نم برضأ ةثالث نيفلاخملا ىلع مسرن

 برضلا يف ركذنو ءاعرتخم هنوك نع دبعلا جورخ يف ةيلقعلا عطاوقلاب هيف
 ضقانت حاضيإ اهنم ضرغلاو ءاضيأ لوقعلا اهذخأم ةلزتعملل تامازلإ يناثلا

 ام ةحص ىلع ةلادلا ةيعمسلا ةلدألا ثلاثلا برضلا يف ركذنو , مهبيهاذم

 .(49(قحلا لهأ هاحتنا

 دقو يعمسلا هلالدتسا انينعي يذلاو ةيلقعلا هتلالدتسا انه انمهس الو

 ةلدألاب قلعتلا هنم ضرغلاف مالكلا نم ثلاثلا برضلا امأف) :الئاق هحضو

 دافتسي ام ىلإو «ةمألا عامجإ عقاوم نم ىقلتي ام ىلإ مسقنت يهو ةيعمسلا

 ) )4١ةيآ فارعألا ةروس 147.
 ةيآ ماعنألا ةروس (4؟) ؟٠١.

  2:5ص ,داشرإلا 188.
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 عامجإلاب اعمس ةيضقلا هذه ىلع لدتساف «(باتكلا صوصن نم
 ثحبل ةينآرقلا صوصنلا هذه ةسارد انه انينعي يذلاو .ةينارقلا صوصنلابو

 ليوأتلا لمتحت ال بولطملا ىلع ةلالدلا يف ةيعطق اصوصن اهايإ هرابتعا بابسأ
 كلذ حضو دقلو «ةبترملا هذه يف اهتلعج ىتح اهب تفح ىتلا نئارقلا يه امو
 آل ْمُكبَر هللآ ٌمُكلْذ9 ىلاعت هلوق اهنمف باتكلا صوصن امأف .. .) هلوقب

 لك قلخب ىلاعت يرابلا درفت يضتقت ةيآلاو 4*1«ءايش لك ٌقِللَح َوُه لإ َهلإ
 حدمتلا نمضتي اهاوحف نأ ملعن انأب دضتعي اهب لالدتسالاو .قولخم

 اعدبم اقلاخ هريغ ناك ولف .ءيش لك قلخب درفتلاو .عادبإلاو عارتخالاب
 هنأب حدمتي نأ دبعلل غاسلو .صوصخلا ىلع لومحملا قلخلاب حدمتلا ىفتنال
 .(0(تاقولخملا ضعبل قلاخ هنأ هدارمو .ءىش لك قلاخ

 يتلا نئارقلل اصن ةقباسلا ةيآلا ربتعي نيمرحلا مامإ نأ ررقن نأ عيطتسنو
 : يهو اهب تفح

 ىلع ءانب ءالقع ةتباث قلخلاب ىلاعت هدرفت ىهو ةيضقلاف :ةيلقعلا ةنيرقلا - ١
 .اهركذب مالكلا لوطي يتلا «”ةيلقعلا ةلدألا نم ماقملا اذه يف هدروأ ام

 . عامجإلاب ةيضقلا هذه توبث يهو ةيلاح لا ةنيرقلا - ؟

 . عادبإلاو عارتخالاب حدمتلل اهنمضت وهو ةيآلا ىوحف -*
 ىلع ةلزتعملا ضرتعا دقو .قلخلاب هدرفت انررق اذإ الإ حدمتلا اذه متي الو

 اذه) :مهنع نيمرحلا مامإ هيكحي اك .نيلئاق ةقباسلا ةيآلا يف ةيصنلا ىوعد
 دحج امهدحأ نابهذم ةماعلا غيصلا يف ءالعللو .مومع هب متكسمت يذلا

 هضرعت ىلإ ريصملا عم مومعلاب لوقلا يناثلاو .مومعلل ظافلألا ءاضتقا
 هب كسمتلا غوسي الف «تالامتتحالا تاهحل ضرعتم رهاظ لكو .ليوأتلل
 ةلمتحم يه لب اصن ةقباسلا ةيآلا نوربتعي ال نذإ ةلزتعملاف .«9(تايعطقلا يف

 316١ ةيآ ءاعألا ةروس (44)
 ١98. ص .داشرإلا (45)

 .(اعرتخم هنوك نع دبعل' جورخ يف يلقعلا هلالدتسا) ىرتل ١88 - ١95 ص داشرإلا عجأر 240
 ١98. ص «.داشرإلا (44)
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 . عازنلا لحم يف ةيعطق تسيل

 ىلع ءانب ةيآلا ةيصن ادكؤم ةلزتعملا ضارتعا ىلع نيمرحلا مامإ باجأ دقو

 ىتح ةغيصلا ضحمب كسمتن مل ..) :لوقي ذإ حدمتلا ةدارإل اهئاضتقا

 ىضتقم نم موهفم حدمتلا كلذ نأ 6 .حدمتلا ةدارإب اهنارتقا انحضوأ

 نم هانقيتسا ام عم صوصخلا ىلع ةيآلا لمح رمتسي الو .عطق ىلع ةيآلا

 نم ىقلتم وهف صوصنلا درجم نم دفتسي مل نإو موهفملاو .حدمتلا
 . ؟9(نئارقلا

 درجمب قلخلاب ىلاعت هدرفت يف اصن هدنع ريتعت ال نذإ ةقباسلا ةيآلاف

 حدمتلا ةدارإ اهمهأ نئارق نم اهفحي ام رابتعاب كلذك ربتعت اهنكلو .ةغيصلا

 هلوق_ لدي اذهلو .قلخلا مومعب يرابلا درفت ةيآلاب دارملا نأ ىلع ٍلدت يتلا

 هللآ لق ْمهْيَلَع ُقْلَحْلآ َهَبْشَتَف هقْلَحَك ْاُقَلَح ءاَكَرش هلل وُلَعَج مال ىلاعت

 هذهو قلخلاب ىلاعت يرابلا درفت ىلع اصن لدي . ..“4ءئش ّلُك ٌُقِلَخ
 كانهو .عازنلا لحم يف صن ةيآلا هذهو) نيمرحلا مامإ لوقي ءةيعطق ةلالدلا
 .ةقباسلا ةيآلاك .ةيآلا هذه نوكت نأ اوعنم نيذلا ةلزتعملل ىرخأ ةضراعم

 ميدقلا ىلع قلطي ءيشلا نأل ءيش لكل هللا قلخ مومع ىلع اًضن لدت

 . ؟هسفنل اقلاخ هللا نوكي فيكف قولخملاو قلاخلا ىلع يأ ثداحلاو

 كلذكو .رهاظلا ةكورتم يه. :اولاق نإف) مهنع ةياكح نيمرحلا مامإ لوقي

 قلاخ ىلاعت برلا نوك يضتقي نيتيآلا يف رهاظلا نإف .لبق اهب متللدتسا يتلا

 .©7(ثداحلاو ميدقلا ىلع قلطي ءيشلا مساو .ءيش لك

 تحن لخدي ال بطاخملا نأب ضارتعالا اذه نع نيمرحلا مامإ باجأ

 يذلا يدحتملا نأب الاثم اذهل برض مث .عضاوملا هذه لثم يف باطخلا ةيضق

 ةيضق تحت لخدي الف .هسفن ىدحتي ال هنأ اعطق مولعم نيرخآلا ىدحتي

 ال عضاوملا هذه يف ملكتملا بطاخملا ..) :نيمرحلا مامإ لوقي باطخلا

 .1948 ص ,داشرإلا (49)

 ١١. ةيآ دعرلا ةروس (60)

 ١199. ص .داشرإلا )6١(
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 قيطنم مصخ يناقلي ال :لئاقلا لوق كلذ ريظنو ,باطخلا ةيضق تحت لخدي
 نع ربخملا اذه لوخد لقاع مهوتي الف .هتمحفأ الإ قيقحت وذ لدج الو

 ضرع مث .29(هسفن |[حفم هنوك ردقي ىتح «.همالك بجوم تحت هسفن
 عطاوق ئردنت الو) :لاقف ليحلاو ناغورلا ليبق نم مهضارتعا نأب ةلزتعملاب

 ناك ام امهيس ال .لبقي ضارتعا لك سيلف ©57(ليحلاو ناغورلاب صوصنلا

 لك ىلع هنأب ىلاعت يرابلا فصت ىتلا تايآلا نإف اذه ىلعو .اناغورو ةليح

 اهلعمت يتلا ةنيرقلاو «قلخلاب ىلاعت يرابلا درفت تابثإ يف صوصن ءريدق ءيش
 :نيمرحلا مامإ لوقي .حدمتلا ةدارإ نم افنا هركذ قبسام وه كلذ يف اضوصن

 ارداق هنوكب ىلاعت يرابلا حدمت ىلع ةلاد هللا باتك يف ةيآأ لكب لدتسنو)

 رداق هللا نأ ىلع اهيف مومعلا عنمب ةلزتعملا اهوؤي ةيآلا هذهو (ءيش لك ىلع

 ناسنإلا قلخ نوتبثي ثيح «هريغ لاعفأ ىلع ردقي الو هسفن لاعفأ ىلع

 ليوأتلا اذه نيمرحلا مامإ مهنع ىكح دقو ءوه هتردقب ةيرايتخالا هلاعفأل

 :ىلاعت هلوقب ىنعملا نإف «.ةلزتعملا دنع كلذل ىنعم الو) :لاقف هل الطبم

 ىلع ردتقمب سيلو هسفن لاعفأ ىلع رداق هنأ “9«ريدَق يش ّلُك لَع هللاو»
 ىلع ءىش لك ىلع رداق اضيأ دبعلاف كلذك رمألا ناك اذإو ءهريغ لاعفأ
 ْ .©*(ليصحتلا دنع يرابلا حدمت لطبيو «ليوأتلا اذه

 : عبطلاو متخلاو لالضإلاو ةيادها قلخ :اثلاث

 ةيادهب ىلاعت برلا درفت ىلع ةلاد) تايآ اصوصن اهربتعا يتلا تايآلا نمو

 نيمرحلا مامإ لوقي «(مهنم ةرفكلا بولق ىلع عبطلاو .مهلالضإو قلخلا

 انضرغ ركذن نحنو .قحلا لهأ يفلاخم بهاذم لاطبإل صوصن يهو) :اهنع
 متخلا ركذ ىلع ةيوتحملا يآلاب اهعبتن مث .لالضلاو ىدملا تايا نم

 ١1484. ص ,داشرإلا 4ف)

 ١199. ص .داشرإلا (ه0)

 .78414 ةيا ةرقبلا ةروس (614)

 0076١ ص ,داشرإلا (56)

 5٠١. ص .داشرإلا هكر
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 ٍملّسلآ راد لِ اوْعْدَي هللآو# :ىلاعت هلوق يه تايآلا هذهو .*”(عبطلاو

 . 004 ميِقَتْسُم ٍطارِص َلِإ ُءاْشَي نم يدجهيو

 . 090( ءآَشَي نم يدي هلل ٍنكلَ تبيح ْنَم يدب ال َكْنِإل ىلاعت هلوقو

 ذرب نمو مللسإلل هرذدص حَّرْشَي هيدي نأ هللأ در نمف# ىلاعت هلوقو

 4 اجرح ًعّيَض هردص ُلَعْجت هَلِضُي نأ

 مه كلو للصُي نمو يدَنْهُمْلا َوْهَف هللآ دهب نَمإ» ىلاعت هلوقو
 6204 َنوُرِسَحْلآ

 ةقباسلا تايآلا يف ةيادهلا لمح هجتي ال هنأ ىلإ نيمرحلا مامإ بهذيو

 «لالضإلا قلخ ىلع الإ لالضإلا لمح هجتي الو «ناهيإلا قلخ ىلع الإ

 ال يآلا هذه يف ىدحلا نأ ملعاو) :لوقي كلذ يف ةعطاق صوصن يهف

 ريغ ىلع لالضإلا لمح هجتي ال كلذكو .ناريإلا قلخ ىلع الا هلمح هجتي
 درت دقو) :نيمرحلا مامإ لوقي ٍناعمب هدعب يأت ةيادهلاو ©"90(لالضلا قلخ

 موي اهيلإ ةيضفملا قرطلاو نانحجلا كلاسم ىلإ نينمؤملا داشرإ اهب داريو ةيادحلا
 هه مهام

 #60 ْمُهاَب حلصيو مهِدَهْيَس ْمُهَلمْعَأ َّلْضُي نّلق# ىلاعت هللا لاق «ةمايقلا

 :لاق مث «راصنألاو نيرجاهملا مهب ىنعو ,هليبس يف نيدهاجملا ىلاعت ركذف

 رافكلا يف ىلاعت هللا لاقو .هانركذ ام ىلع ةيآلا لمح يغبنيف «مهيدهيس

 هلوقب ىنعملاو ءاهيلإ مهب اوكلسا هانعم "#9 ميِحَجْلآ طارص لِ ٍمموُدْهآَنل

 ىمعلا اوبحتساف مهانوعد انأ .ةيآلا ىنعمو 004 مُهنْيَدَهَ دوم اًمأو» ىلاعت

 «لالضلاو ىدحلا ىنعم ماسقنا ىلإ انرشأ امننإو .ىدهلا نم هيلإ اوعدام ىلع

 5٠١ ص داشرإلا (80)

 .76 ةيأ سنوي ةروس (6)
 .ه5 ةيآ صصقلا ةروس (69)
 1016 ةيآ ماعنألا ةروس (60)

 1١0/8. ةيأ فارعألا ةروس )51١(
 5١١. ص .داشرإلا (50)
 .6© عع ةيآ دمحم ةروس (59)

 . #7 ةيآ تافاصلا ةروس (54)
 /١9. ةيآ تلصف ةروس (66)
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 ."9(قلخلا ىنعم ريغ ىلع لالضلاو ىدحلا دورو ركنن ال اننأب الع اوطيحتل

 تايآلا ربتعا اذالف ءٍناعم ةدعل يتأت ةيادحلا نأ ىري ينيوجلا ناك اذإو

 تسيلو لالضإلاو ناهيإلا قلخ يف اصن عوضوملا اذه لوأ يف اهانركذ يتلا

 . ؟هيف ارهاظ

 يهف تايآلا كلت يف ةدوجوملا ةئيرقلا كلذ يف ببسلا نأ ينيوجلا ىري

 ليبس الو) :نيمرحلا مامإ لوقي «دايإلا قلخ يف اصن ةيآلا نوك تددح يلا

 هللاو :لاقف ءةيادهلاو ةوعدلا نيب لصف ىلاعت هنإف ءةوعدلا ىلع اهلمح ىلإ

 ممعو «ةيادملا صصخف ©04ءاَشَي نم يِدْبيَو ملّشلآ راد َلِإ اَوُعْدَي

 ىلع اهلمحل هجو الو .تايآلا نم هب انللدتسا ام ىضتقم اذهو ةوعدلا

 هتدارإو هتثيشم ىلع ةيادهلا قلع ىلاعت هللا نإف .نانجلا قيرط ىلإ داشرإلا

 هلخدي نأ ةلزتعملا دنع هللا ىلع متحف «نانحجلا بجوتسم لكو «هرايتخاو

 03 .ملشإلل م هرذدص رشي هيد نأ هللآ دري نمفإ :ىلاعت هلوقو .ةنحلا

 دصأ نم مالسإلا ركذو .هجرحو ردصلا حرشو ءايندلا ماكحأب حرصف

 هذه يف ةيادهلا لمح ةلزتعملل نكمي ال هنأ نيب مث .©"ءهانلق ام ىلع تايآلا

 ىلع لدت يتلا ةقباسلا تايآلاب اودهشتسا نإو ءاهريغو ةوعدلا ىلع تايآلا

 :لوقي ٠ . .نانجلا ىلإ ةيادهلا ىنعمب يتأتو ةوعدلا ىنعمب يتأت ةيادهلا نأ

 تايآلاب انللدتسا (منإو .هوّتركذ ام ىلع هب متدهشتسا ام لمح يف دعبال)

 ركذ ىلع صيصنتلا عم «نيرخآب ةلالضلاو موقب يدهلل ةصصخملا ةلصفملا

 صوصنلا يف ةفرخزملا مهتاليوأتل لاجم الو ,هل هجرحو رودصلا حرشو مالسإلا

 متخلاو عبطلا تايآ اصوصن اهريتعي يتلا تايآلا نمو - ©)اهب انللدتسا يتلا

 هللآ َعْبَط لب ىلاعت هلوقو ”04ْمِيوُلُق َلَع هللآ َمَتَح :ىلاعت هلوق لثم

 .١35؟ ص .داشرإلا ىك)ر

 . 58 ةيأ سنوي ةروس (10)
 .١؟© ةيآ ماعنألا ةروس (58)
 .؟١5؟ ص ,داشرإلا (59)

 *3١. ص .داشرإلا (7)
 .ا/ ةيآ ةرقبلا ةروس (/1)
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 فو ُهوُهَمْفَي نأ ةنكأ ْمِيوُلُق ْىَع انلَعَجَول : ىلاعت هلوقو . 04 مه ركب اَهْيَلَع
 اصوصن اهربتعي تايآلا هذه "”94ةّيِس ْمُبوَلُق انْلَعَجَو "ارو معاذ
 متخلاو عبطلاب فرصي ىلاعت هللا نأ يف صوصن تايآلا نإف) لوقي كلذ ينو

 لع انَلَعَجَول ىلاعت هللا لاق .دابعلا نم هفرص دارأ نم . داشرلا ننس نع

 ةنكألا نوك تايآلا تضتقاف "ارُقَو 53 فو ُوُْهَقْمَي نأ ٌةْنكأ ميبوُلُق
 حدمت ىلاعت برلا نأ) اصوصن اهنوك يف ةنيرقلاو ””(ناهيإلا كاردإ نم ةعنام

 نيبو , مهرارسأو دابعلا رئاهض ىلع هرادتقاو هراهتقا نع اهم ًاينأو تايآلا هذه

 ُتلَقْنَو» :ىلاعت هلوق يف كلذب حرصو ءاشي فيك اهبلقي همكحب بولقلا نأ

 , 00ةرَم لَو هب ونمو م اك ْمُهَرَصْبََو مهعدبفَ
 هيلإ بهذ يذلا ىنعملا ىلع ةيعطق تايآلا هذه ةلالد ربتعت ال ةلزتعملاو

 ابارطضا ينيوجلا اهربتعا ةديعب تاليوأت تايآلا هذه اولوأ دقلو .ينيوجلا

 .هريبعت دح ىلع مهنم ةريحو

 برلا ةيمست ىلع اهلمح ىلإ) :اوبهذ نيمرحلا مامإ لوقي امك نويرصبلاف ١-
 ينيوجلاو ”(عبطلا ىنعم اذهف اولاق «لالضلاو رفكلا ذبنب ةرفكلا ىلاعت

 ةدارإ ىه ةنيرق اهب تفتحا ةيآلا نأل ءاطقاس ليوأتلا اذه ربتعي

 لاق مث .هركذ قبس ا ءاشي فيك اهبلقي همكحب بولقلا نأو .حدمتلا

 غوسي فيكو ؟بيقلتو ةيمست ىلع تايآلا هذه لمح زاجتسي فيكف)

 ,(9(؟هناطلسب برلا راثيتسا
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 ١66. ةيآ ءاسنلا ةروس (/5)

 . 76 ةيآ_ماعنألا ةروس (7*)
 1١. ةيآ ةدئاملا ةروس (ا/4)

 , 76 ةيآ ماعنألا ةروس (/6)
 .؟4١5 ىداشرإلا ل١5
 1١١. ةيآ ماعنألا ةروس (لا)
 5١. ىاشرإلا (/8)
 11 ءداشرإلا ةغفإ
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 مامإ ريبعت دح ىلع اعشب اري اريسفت تايآلا ارسف دقف هنباو يئابجلا امأو -؟

 عشب لمحم ىلع تايآلا هذه هنباو يئابحلا لمحو) :لوقي ذإ نيمرحلا

 هبلق هللا مسو رفك نم :الاق امهنأ كلذو .نيدلاب امهثارتكا ةلقب نذؤم

 رافكلا بولق مهل تزيمت بولقلا ىلع اومتخ اذإف .ةكئالملا اهملعي ةمس

 اذه امهيلع در دقو .(امهدنع متخلا ىنعم اذهف ءراربألا ةدئفأ نم

 باتكلا صنل ةفلاخم هاركذ امو) لاقف باتكلا صنل فلاخم هنأب ليوأتلا

 .0(باطخلا ىوحفو

 : ةيهلإلا ةدارإلا مومع - ًاعبار

 ةلادلا تايآلا ربتعاو .قلخلاب ىلاعت يرابلا درفت نيمرحلا مامإ ررق نأ دعب

 ةلدآل اهتقفاومو حدمتلا ةدارإب اهنارتقال «ليوأتلا لبقت ال اصوصن كلذ ىلع

 نأ ىلع هيف لدتسي الصف دقع كلذ ررق نأ دعب «كلذ ىلع ةلادلا لوقعلا

 ةئيشملا مومع يف ةدراولا تايآلا نأو .نكي مل أشي مل امو .ناك هللا ءاشام

 .ىنعملا اذه يف صن ءىش لكل ةيهإلا
 تناكأ ءاوس «هديري هللاف نوكلا اذه يف ثدحي ام لك نأ دقتعي وهف

 لوقي هللا ةدارإب عقاو ءيش لكف ةمرحم مأ ةزئاج «ةراض مأ ةعفان ثداوحلا

 صتخي الو .هثودح ىلاعت هلل دارم ثداح لك نأ انبهذمف) :نيمرحلا مامإ

 ديرم ىلاعت وه لب .«فئلص نود ثداوحلا نم فئنصب يرابلا ةئيشم قلعت

 ."(اهرضو اهعفن اهرشو اهريخ ثداوحلا عيمج عوقول

 ءىش لكل ةيهإلا ةدارإلا مومع 5 هبهذم ىلع نيمرحلا مامإ لدتسا 53

 هلوق ةيهلإلا ةدارإلا مىمع ىلع اعمس هب لدتسا [مف ٠ . ياخ ٍلقع كلسمب

 ًءاَش رد ىلاعت هلوق كلذكو 054 هللآ َءاَشَي نأ ا اونموُيل ًاوناك اَم# ىلاعت

 حّرْشَي يدع نأ لآ دري نمف# ىلاعت هلوقو ."54(ىَدُهْلا ُلَع ْمُهَعَم هللآ

 . 215 .داشرإلا 0 03١)

 .7"37/ ص ءداشرألا 01,

 ١١١. ةيآ ماعنألا ةروس-(85)
 تو ةيآ ماعنألا ةروس كنف
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 ُدَعَّصَي اّنَاَك اًجَرَح اَمّيَض ُهَرْدَص ْلَعْي ُهَلْضُْي نأ ذرب نمو ملسإلل هَرْدَص
 افلا [سلآ ىف

 اهنأو هللا ةدارإ مومع تابثإ يف اصوصن نيمرحلا مامإ اهربتعي تايآلا هذه
 صوصنب كلذ دعب كسمتن مث) نيمرحلا مامإ لوقي ثداوحلا عيمجل ةلماش
 اننأ ولو) :لجو زع هللا لاق .ىلاعت هلل ةدارم تانئاكلا عوقو يف باتكلا

 مآ َءآَشَي نأ لإ اوُممْوُيِل اوناَك اًمإ» :©©ىلاعت هلوق ىلإ ةكئالملا مهيلإ انزن
 نَمَف# :ىلاعت لاقو 004َْدُهْلآ لع مُهَعََج هللآ أش ولو : ىلاعت لاقو
 هَرْدَص لع هَلْضُي نأ ذرب نمو ملسإلل هَرَدَص حَّرْشَي هيد نأ هللآ دري

 دنع اهب انللدتسا يتلا صوصنلاو ”04ءّيسلآ ىف ُدُعّصَي انك اجرح اَقْيَض
 ,68(هلحتنن ام ىلع ةلاد اهلك متخلاو عبطلاو لالضلاو ىدحلا ركذ

 :نيطايشلاو نجلا دوجو  اسماخ

 دوجو تابثإ نآرقلا صوصنب نيمرحلا مامإ اهتبثأ يتلا ةيدقعلا اياضقلا نمو
 نوركني معأ ةلزتعملا مظعم نع نيمرحلا مامإ ىكح دقلو .نيطايشلاو نجلا
 ركذ اهيف ءاج يتلا تايآلا " نيبو امل مهراكنإ لطبأف .نيطايشلاو نجلا
 يف صن تايآلا هذه نأ ةنيرقلاو . مهتابثإ يف صن نيطايشلاو نجلا

 اونيب ليق ناف ) : نيمرحلا 7 لوقي . مهدوجو ليحي ال لقعلا نأ مهتابثإ

 مظعم مهركنأ دقو .مهتوشب نولئاق نحن :انلق .نيطايشلاو نجلا يف مكيهذم

 يف سيلف .مهتنايد ةكاكرو ء مهتالابم ةلق ىلع مهايا مهراكنإ لدو «ةلزتعملا

 مهتابثإ ىلع ةنسلاو باتكلا صوصن تصن دقو .يلقع ليحتسم مهتابثإ

 صنو ء.هزاوجب لقعلا ىضق ام تبثي نأ «نيدلا لبحب مصتعملاو بيبللا قحو

 نيرخسملا نيطايشلاو .هدونجو سيلبإ ركني نمل ىقبي الو .هتوبث ىلع عرشلا

 . 178 ةيآ ماعنألا ةروس (84)
 اوناكام الب ءيش لك مهيلع انرشحو ىتوملا مهملكو ةكئالملا مهيلإ انلزن اننأ ولو» تايآلا ةلمكت (86)

 1١١١. ةيآ ماعنألا ةروس «نولهجي مهرثكأ نكلو هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل
 مه ةيآ ماعنألا ةروس (485)
 1١6. ةيآ ماعنألا ةروس (80)
 .761 داشرإلا (مح)
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 ةكسم اهيصحي ال ىلاعت هللا باتك نم يا مهنع أبنأ اك .ناميلس نمز يف

 هلوق لثم ىلا ركذ اهب ريشي نيمرحلا مامإو .(اهب ثبشتي ةقلعو «نيدلا
 نم ناك سيلبإ ا اوُدَجسُف مدل اودجسأ ةكتلمْلل اَنلُق ذا : ىلاعت

 نكَلَو ُنْمِيَلُس رك امو : ىلاعت هلوقو 604 . .هّبَر رْمأ ْنَع َقَسْفَف نجل
 ص رفن ٌعَمَتْسَ لَ 31 ىجوأ لقط :ىلاعت هلوقو . 04 اوُرمك نيطنبشلآ
 َّنَم تيرْفع لآقإ» : ىلاعت هلوقو .204َبَجَع نار اًنْعِمَس انِإ اوُلاَقَف نجلا
 .009َنيمأ يو ْيَلَع ىّنِإو َكِماَقُم نم َموُقَت نأ َلْبَق هب كيتا ان نجل
 ساَوْسَوْلآ : رش نمإ» ذوعتي نأ نمؤمل رمأ يتلا سانلا ,ةدوس_ يف تايآلاو
 694 ساّئلآَو ةئجْلآ نم ساّنلآ ِروُدُص ىف ٌسوُسَوُي يذلا سائنَحْلا

0002 

 :نآرقلاب يدحتلا عوقو  اسداس

 ْنِجْلآَو سنإلا َتَعَمَتْجَ ني لقا ,ىلاعت هلوق - نيمرحلا مامإ ريتعا اك

 ضل ْمُهْضْعَب ناك ْوَلَو ُهلْئمِب َنوُنأي ال ِناَءْرْقْلآ اَذَ لثمب أوُنأي نأ ْلَع

 دهشتسا دقو نآرقلاب يدحتلا عوقو قف اصن ةيآلا هذه ريتعا - 004 اريهظ

 ضعب كانه ذإ .هب دحتي مل نآرقلا نأ معزي نم ىلع اهب ادار ةيآلا هذهب

 توبثب قلعتت تالؤاست يهو اهنع باجأو نيمرحلا مامإ اهحرط يتلا تالؤاستلا
 رهظأ يبنلا له :لوألا لؤاستلاو .نآرقلا وهو هتزجعم توبثو ْهَكَي دمحم ةوبن

 تبث دق نآرقلا روهظ نأب ةرورضلاب اجتحم باجأف ؟هدعب رهظ مأ ؟نآرقلا
 ديفي ارتاوت تبث ام نإف .جاجحلاب اًردُت ال ةرورضلاو لك يبنلا نع ارتاوت
 ام لوح رودي لوألا لؤاستلا ىلع ينبملا يناثلا لؤاستلاو .يرورضلا ملعلا

 ؟اقح هتضراعم نع ممألا زجع تبثو نارقلاب ىدحت دق لَك يبنلا ناك اذإ

 .87» ص .داشرإلا (49)
 * نكن ةيآ ٍفهكلا ةروس هز

 05١ ةيآ ةرقبلا ةروس (ة1)

 ١ ةيآ نجلا ةروس (490
 .88 ةيآ لمنلا ةروس (45)
 _ .سانلا ةروس (98)
 .م66 ةيا ءارسإلا ةروس (46)
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 يف كلذ روهظ مكل ملس نإف :ليق نإف) :الئاق نيمرحلا مامإ هاكح دقو
 .(؟هتضراعم ىلإ ءاعدلاب ممألا هزيجعتو هب هيدحت ىلع مكليلد اف ءهنامز

 ىلع مولعم وهف ءارتاوت تبث دق يدحتلا عوقو نأ هباوج صخلم ناكو

 تصن دقو) هلوق - انه انلالدتسا عضوم وهو رخآلا باوجلاو ءةرورضلا

 تعَمتجآ ني لقا : ىلاعت هلوق اهنمو برعلا زيجعتو يدحتلا ىلع نارقلا يأ
 َناَك ْوَلَو هلثمب َنوُنأَي آل ناَءْرَعْلآ اَذَه لثمب اواي نأ ّلَع ٌنِجْلآَو ٌسنإلا

 ."3(اهانعم يف يآلا نم اهريغ ىلإ "04[يِهَظ ضل ْمُهُضْعب
 اى  زاجعإلاو يدحتلا .عوقو يف ةيآلا هذه ةيصن ىلع ةلادلا ةليرقلاو

 نمو ءارتاوت تبث دق زيجعتلاو يدحتلا نأ  نيمرحلا مامإ مالك نم مهفي
 .هيف اصن هيلع ةلادلا ةيآلا تناكو ايرورض هعوقوب ملعلا حبصأ مث

 :نآلا رانلاو ةنجلا دوجو  اعباس

 ةصق نع ثدحتت ميركلا نآرقلا يف تدرو يتلا تايآلا نيمرحلا مامإ ربتعا

 هذه لك ءاهيلإ درلاب ُهُدَعَت يتلا تايآلاو ءاهنم جرخ مث ةنجلا لخد هنوكو مدآ
 كلذ يفو نآلا ةقولخحم ةنجلا نأ ىلع ةلاد اصوصن نيمرحلا مامإ اهربتعا تايآلا

 كلذب تدهش دقو .امهقلخ لقعلا ليحي ال ذإ .ناتقولحم رانلاو ةنحلا) :لوقي

 ضْرألاَو ٌتاْوَمَّسلَآ اًهْضْرَع جول : ىلاعت هلوق اهنم «ىلاعت هللا باتك نم يأ

 هاَعَر ُدَقلَو» ىلاعت لاقو . هققحتو ءيثلا توشب حرصي دادعإلاو 004َنيِقَتْمْلل تدع

 رابخألا ترتاوتو 05: ىو دج اًمَدنع ىَهَتنَمْلا ةَرّدس دنع قّرخأ هَلْ

 ءاهيف هنم ةلزلا رودبو ءاهايإ مدآ لاخدإو ةنحلا نع مالسلا هيلع مدأ ةصق يف

 ىوحف نم ىقلتم ءاعطق تباث كلذ لكو ءاهيلإ درلا هدعوو اهنع هجارخإو
 مامإ مالك نم مهفيو .0"2(تاقثلاو تابثألا لقن نم ضيفتسملا تايآلا

 .48 ةيآ ءارسإلا ةروس (47)

 #0 ةيآ نارمع لآ ةروس كايف

 6١1ه #١ ةيآ مجنلا ةروس (849)

 . 30/8 ص داشرإلا 206(
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 يف صن اهنأو 20ةنجلا دوجو يف ةحيرص ةقباسلا تايآلا نأ انه نيمرحلا

 ةنجلا اولوأ نيذلا ةلزتعملا ىلع هريكن دتشا اذل .ليوأتلا لمتحي ال عوضوملا

 تركنأ دقو) :لوقي ايندلا نيتاسب نم ناتسب ىلع اهولمحو .مدآ اهلخد يتلا

 لبق امهقلخ يف ةدئاف ال نأ اومعزو «رانلاو ةنجلا قلخ ةلزتعملا نم فئاوط
 مالسلا هيلع مدأ ةصق يف هيلع ةيآلا تصن ام اولمحو ,باقعلاو باوثلا موي

 عامجإ نع لالسناو «نيدلاب بعالت اذهو ءايندلا نيتاسب نم ناتسب ىلع
 طقاس انتقو يف رانلاو ةنجلا قلخخ يف ةدئاف ال مهوق نم هب اوذه امو .نيملسملا

 مدا اهلخد يتلا ةنحجلا نأ يف صن نذإ هدنع ةيآلاف .(2١9 ..هل لوصحم ال

 ةنج ىلع قلطتيو .ناقالطإ امل ةنج ةظفل تناك اذإ لاؤسلاو .دلخلا ةنج 04

 قالطإ نارقلا يف ءاج دقو ءايندلا نيتاسب نم ناتسب ىلع قلطتو .

 مِاَظ َرُهَو ُهَنْنَج َلَخَدرو ىلاعت هلوق يف ايندلا نيتاسب نم ناتسب ىلع ةلح ا

 1١94 نجل َبَْحْصَأ انولب (ى مهول اًنإِ» ىلاعت هلوقو ©' 5هيهسُفتل

 ةلمتحم ارهاظ ةيآلا ريتعي م اذالف  كلذك رمألا ناك اذإ  ةنج ناتسبلا ىمسف

 قالطإلا نع ىنعملا اوفرص نيذلا ةلزتعملا ىلع هريكن دتشا اذالو .ليوأتلا
 اصن تحبصأ ةيآلا نأ همالك نم مهفي لوقأ ؟يناثلا قالطإلا ىلإ لوألا

 يتلا ةنيرقلا امأو .نيملسملا عامجإو ىوحفلا يهو اهب تفح يتلا نئارقلل
 مدع يهو ءاهرهاظ نع ةيآلا فرص ىلع مهتلمح يلا ةلزتعملا اهم جتحا

 ىلع ادمتعم اذهب مهل ملسي ملف ءنآلا رانلاو ةنجلا قلخ نم ةدئاف دوجو
 :لوقي ىلاعت هللا لاعفأ نع ضرغلا ىفن وهو ةرعاشألا لوصأ نم لصأ

 لوصحم ال طقاس ءانتقو يف ةنحلا قلخ يف ةدئاف ال موق نم هب اوذه امو)

 .قحلا لهأ لوصأ ىلع ضارغألا ىلع لمحت ال ىلاعت يرابلا لاعفأ نإف ءهل

 هذه نمو -  ةئحل اك - نآلا ةقولخم رانلا نأ نم انه هركذ ام ىلع لالدتسالا نيمرحلا مامإ تاف )8١1١(
 نوعرف لا اولخذأ ةعاسلا موقت مويو ايشعو اودغ اهيلع دوضرعي رانلا» : ىاعت هلوق تايآلا

 .15 ةيا رفاغ ةروس 4«باذعلا دشأ

 "ال8 ص داشرإلا 20١5

 ٠١( ةيآ فهكلا ةروس 86.
 ) )1١ةيآ ملقلا ةروس /31.
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 لاعفأ نم ضرغلا هيفن :تلق 2"2(ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي ىلاعت وهو

 هارأ يذلاو .ةلزتعملا ةجح ىلع اباوج اذه حصي ال اذهلو .هل ملسي ال هللا

 مدعو ءانيلع ىفخي دق رانلاو ةنجلا هقلخ يف ضرغلا نأ ةلأسملا هذه يف

 الع سيل ملعلا مدعف ءاهيفن ىلع لدي ال ىلاعت هلاعفأ نم ةمكحلاب انتطاحإ
 .ملعأ هللاو مدعلاب

 ةرعاشألا اهاريو «ةيلقع ةنيرقل ارهاظ ةلزتعملا اهاري ةيآلا نأ ىرن اذه نمو

 ةلزتعملل ميلستلا مدع عم كلذ ىلع ةمألا عامجإ يهو «ةنيرقل اصن فلسلاو

 .ةيلقعلا ةجحلاب

 :ريقلا باذع تابثإ انما

 مامإ اضيأ هتابثإ ىلإ بهذ دقو ءربقلا باذع ةعاجلاو ةنسلا لهأ تبثي

 نمو) :لوقي ذإ ليوأتلا لمتحت ال اصن هتابثإ يف ةدراولا ةيآلا ربتعاو .نيمرحلا
 هلوق «ىلاعت هللا باتك نم «ربقلا باذع توبث ىلع يأ» كلذك دهاوشلا

 اهْيَلَع َنوُضْرَعُي راثلآ باَذَعلآ ُءَوُس َنْوُعَرَف لاكب َقاَحَول هلو نوعرف ةصق ,
 رشح ا لبق مهيلع رقلا باذع تابثإ يف صن اذهو .2"' )وك ايِشَعَو اًوُدَغ

 َنْوَعَرف َلاَء اوُلخُدَ ٌةَعاَسلآ موق مويو# :لاق مث كلذ ركذ لئاق نم زع هنإف

 . 0094 باَذَعْلآ دش
 ؟ارهاظ ال اصن ةيآلا ربتعا اذالف

 هنإف) :لوقي ليحتسمب سيلو القع زئاج ربقلا باذع نأل كلذك اهربتعا

 .208(تيملا ءايحإ ىلع ردتقم هللاو .لوقعلا تازوحجم نم «ربقلا باذع يأ»

 اهيلع فطع ربقلا باذع ىلع ةلالدلا يف اصن اهربتعا يتلا ةيآلا نإ مث

 نوكي امل اينمز اديدحت نمضتت كلذب يهو (ةعاسلا موقت مويو) ىلاعت هلوق
 اضيأو .ربقلا باذع وهو مويلا كلذ لبق نوكي امو باذعلا نم ةمايقلا موي

 .*"ا8 ص .داشرإلا )٠١6(

 .45 7 108 ةيا رفاغ ةروس :)٠١5(
 )٠١5( ةيا رفاغ ةروس 55

 ) )0١4ا ص ,داشرإلا

 د 56ه7-



 ©١؟ريقلا باذع نم كك يبنلا ذيعتسي اهيف ةرتاوتم ثيداحأب تدضتعا ةيآلاف

 .«تاليوأتلل ةضرعم رهاوظ سانلا هبسحي ام لج نإ) :ناهربلا يف ءاج دقلو

 .21(امهانعم يف امو لقع ءاضتقا وأ اعامجإ ةنيرقلا نوكت دقو صوصن يهف

 :راثلا يف دلخم ةريبكلا بكترم نأ يف ةيديعولا بهذم لاطبإ  اعسات

 بكترم نأ نوري نيذلا ٍةيديعولا بهذم لاطبإ يف نيمرحلا مامإ لدتسا

 َنوُداَم ٌرفْعَيو هب كَرْشُي نأ ُرفْغَي آل هللآ نإ ىلاعت هلوقب رانلا يف دلحم ةريبكلا

 , مهبهذم عزعزت عازنلا عضوم يف اصن ةيآلا ربتعاو دا 0 نإ كلذ

 هتئيشم تحت بونذلا ةيقبو ءهب كارشإلا وه هللا هرفغي ال يذلا بنذلاف

 ىلع ةيآلا لمح نيمرحلا مامإ عنمو .هل رفغ ءاش نإو اهبحاص بذع ءاش نإ
 وه رخآ رمأو «ةئيشملاب ةقلعم .تسيلو موصخلا دنع امتح ةلوبقم اهنأل .ةبوتلا

 . بونذلا رئاس نيبو كرشلا نيب تقرف ةيآلاو كرشلا نم ىتح لبقت ةبوتلا نأ

 هللآ نإ ىلاعت هلوقب جاجتحالاب مهلالدتسا ضراعيإ مش نيمرح ا مامإ لوقي

 عضوم يف صن اذهو 017ه ءآَشَي نأ كلذ نوُداَم ٌرْفْعَيو هب ب كَرْشي نأ رْفْعَي ال

 نأ اممدحأ :نيهجو نم ةبوتلا ىلع ةيآلا لمح ىلإ مهلا ليبس الو «عازنلا

 ىلاعت هنأ يناثلاو «ةئيشملاب ةرفغملا قلعت ديفي الف .مهدنع متح ةبوتلا لوبق

 ةبوتلا نأ امك «ءهبجتو هطبحت كرشلا نع ةبوتلاو هنود ام نيبو كرشلا نيب قرف
 .2©(اهرازوأ طقست ىصاعملا نع

 "اه ص .داشرإلا رظنا )٠١9(
 ©4١8. ص ل ج ناهربلا 010

 . م ةيآ ءاسنلا ةروس 01١١

 .144 ةيآ ءاسنلا ةروس )1١7(

 ةيكخ ص .داشرإلا 015

 د 569-





 يناثلا لصفلا

 رماظلاب لالدتسالا

 :رهاظلا فيرعت - ١

 ىكحف هل ءاملعلا تافيرعت ركذب رهاظلل هتسارد يف نيمرحلا مامإ أدب

 تيرجأ نإف .زاجمو ةقيقح اهل ىنعملا ةلوقعم ةظفل .. .) هنأب يضاقلا فيرعت

 .219(ةلوؤم تناك زاجملا ةهج ىلإ تلدع اذإو ءارهاظ تناك اهتقيقح ىلع
 ضعب ىلع قدصي ذإ .عماج ريغ هنأب فيرعتلا اذه نيمرحلا مامإ دقتنيو

 ىقبتو .رهاوظلا ضعب يف حيحص هركذ يذلاو) :لوقيف ضعب نود رهاوظلا
 نيب ظفللا ددرت ركذ هنإف ءاهركذ يتلا ةرابعلا اهيوحت ال ماسقأ رهاوظلا نم

 .("9١1(ةقيقحلا ىلع نايرحلا روهظلا هجو لعجو «.زاجملاو ةقيقحلا

 اهتقيقح ةباد ةملكف قباسلا فيرعتلا اهيلع قبطني ال رهاظلل ةلثمأ ركذ مث

 .زاجملا وهو بدت ءايشأب اهصخي فرعلاو ضرألا ىلع بدام لك لمشت

 باودلا يهو زاجملا وه اذه ىلع اهنم رهاظلاف .ةباد ةملك تدرو ولف

 ضرألا ىلع بدام لك يهو ةيوغللا ةقيقحلا ىلع اهلمح اهليوأتو .ةصوصخملا
 ْ . ىضاقلا هركذام سكعب

 اهريغو ةالصلا ظفل اضيأ يضاقلا فيرعت تحت لخدت ال يتلا ةلثمألا نمو
 .ةيعرشلا ةقيقحلا فلاخت ةيوغل ةقيقح امل ىتلا ةيعرشلا ظافلألا نم

 يف زاجم يه يتلا ةيعرشلا ةقيقحلا لع تلمح اذإ رهاظلا ليبق نم يهف

 4١5. ص 01١ ج ناهربلا (115)
 4١5. صال ج ناهربلا 016١(

 رظنا - زاجملاو ةقيقحلا ىلإ ظفللا ماسقنا نارقي ال ميقلا نباو مالسإلا خيش نأ هركذ ردجي ام
 .7817 ص قعاوصلا رصتغ
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 «ليوأتلا ليبق نم حبصي ءاذه ىلع ءانب .ةيوغللا ةقيقحلا ىلع اهلمحو لصألا

 هركذ امم جرخيو) :نيمرحلا مامإ لوقي .يضاقلا هلاقام سكع ىلع كلذو

 نع ةدئاح ءاهايرج يف ةيهتنملا سانلا يف ةضيفتسملا ةعئاشلا تازاجملا

 بد نم اهنإف ةبادلاك ءاهعوضوم ةقيقح اهنم مهفي ال ىهتنم ىلإ .ةقيقحلا

 لعفلا يف درطم سايق ىلع بترتم لعاف ءانب ىلع يهو ءاعطق بدي

 ءايشأب ةصتخم اهنإف ءرهاظلا نع ديح ضحملا بيبدلا ىلع اهلمحو .فرصتملا

 ظافلألا كلذكو «ةقيقحلا ةهج هليوأتو ءزاجملا ةهج هرهاظ يف اذهف ءبدت

 ,تاليوأتلا دعبأ نم عرشلا ظافلأ يف اهتقيقحف ءاهريغو ةالصلاك ةيعرشلا

 .©'(اهيلع لمحلا بلاطلا بلط اذإ
 ةيفرع ةقيقح اهل لعجي الأ اعرش وأ افرع ظافلألا هذه لقن نكلو لوقأ

 اهنإ يأ «ةيوغللا ةقيقحلا نم معأ ةقيقحلاب يضاقلا دارم نوكيو «ةيعرشو
 ؟اعنام اعماج هفيرعت نوكيف ةيفرعلاو ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع لمتشت

 مهف ىلإ ردتبي لوقعم ظفل) وهف رهاظلل قاحسإ يبأ ذاتسألا فيرعت امأ
 هردتبي ال غوسم ليوأتلا يف هجو هدنع هلو ىنعم هنم مهفلا ةهجب ريصبلا

 زاجملا ةهج يف لوؤيو ةقيقحلا ةهج يف رهظي ام اذه ىلع جرخيو مهفلاو نظلا

 .2(هنم دضلا ىلع يرجي امو
 .هيلع قلعي نأ نود فيرعتلا ركذب نيمرحلا مامإ ىفتكا دقو

 ىلإ اهبسني نأ نود نيمرحلا مامإ اهركذ رهاظلل ىرخأ تافيرعت كانهو
 هدح ليق دقو) :لاقف اهضعب دقتنا»و ضيرمتلا ةغيصب اهركذ دقو اماحصأ

 .لمتحم باطخ لك ةعيرشلا يف «رهاظلا يأ»

 .رهاظ وهف ةعيرشلا يف ظفل لك :ليق دقو

 ديعب اذهو .اصن رهاظ لكو ءارهاظ صن لك :لئاقلا اذه لعجف

 ,(012(ادج

 )١1١5( ج ناهربلا ١. ص 5١7.
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 رهاظلل هفيرعت ركذن «ةقباسلا تافيرعتلل نيمرحلا مامإ ضارعتسا دعبو

 ناكمإ عم هظفلب هانعم ملع ام وأ . هليوأت حصام ...) : هنأب هفرع ثيح

 ىلع هليوأت نكمأ ام وأ ءعرش وأ لقع ليلد نم هظفل ىلع ديرت اب هريغ

 نم هفالخ نكمأ ام لك يف .ةغللا يف هلامعتساو هاوس ليلدب هاضتقم فالخ

 هولعو .هرمأ يف هعافترا نالف لاح نم رهاظلا :مهلوقك هفالخ ىلع عطق ريغ

 .لاحلا عافتراو ةلودلا تارامأ هنم اودهاش اذإ هنأش يف

 نالف نم رهاظلاو .هنم وجنيالو أربي ال هنأ ضيرملا اذه رهاظ :نولوقيو

 ,019(هعيمج 5 فاللخلا ناكمإ عم هتلادعو هرتس

 هروهظ امنإو هيلإ ليوأتلا ناكمإ قرطتي يذلا رهاظلا امأف) ناهربلا يف ءاجو

 .20(هب عوطقم ريغ نونظم هتهج يف
 نم رهظأ امهدحأ نيرمأ لمتحا ام رهاظلاو) :الئاق تاقرولا يف هفرعو

 .9"2(ليلدلاب ارهاظ ىمسيو ليلدلاب رهاظلا لوؤيو .رخآلا

 :رهاظ ىلإ صنلاو صن ىلإ رهاظلا ليوحت يف ةنيرقلا رثأ - ؟

 ةبترملا يهو ةنيرق هيف رثؤت الام اهنم نأو صنلا بتارم انركذ نأ قبس
 ةنيرقلا اهيف رثؤت يتلا يهو صنلل ىرخأ ةبترم كانهو .صنلا يف ايلعلا
 يف ةنيرقلا رثأ رهظي اذكهو ءاطرش عقاولا مسالاك اذهو ءارهاظ هلعجتف

 ال يذلاف ءاصن هلعجتف رهاظلا يف ةنيرقلا رثؤت دقو ءارهاظ صنلا لعج

 «ليوأتلل لباقلا رهاظلا ليبق نم ةغيصلا هذه نأ نظي ةنيرقلا ىلإ تفتلي

 ناسللا يف عضو ام ...) :نيمرحلا مامإ لوقي .صن ةقيقحلا ين يهو

 مومعلل ظفللا ءاضتقاب انعطقل اهءافتنا انيبتو ءةنيرق تبثت مل ولف .مومعلل
 259(. . .اطرش عقاولا مسالا مسقلا اذه نمو .اصن

 نأ لوقي امك ارهاظ صنلا ليوحت يف ةنيرقلا رثأ ىلع ةلادلا ةلثمألا نمو

 .46 .لدجلا يف ةيفاكلا )١19(
 .875 ةرقف 201" ص ١. ج ناهربلا )٠٠١(

 ." ص .تاقرولا (١؟١)

 "#0 ص ١. ج ناهربلا (1١؟)

 - ”؟هال د



 نكمي هنإف ءارانيد هتيطعأ يناتأ نم  نيدودعم ماوقأ ركذ ىرج دقو - لوقت

 ةيلاحلا ةنيرقلا ةذهف .مهركذ ىرج نيذلا ىلع مالكلا لمح ةلاحلا هذه يف
 اصن ةغيصلا تناكل اهالولو مومعلا يف ارهاظ هتلعجف طرشلا اذه يف ترثأ

 . هيف
 ىلاعت هلوق ءاصن اظل ليوحت يف ةنيرقلا رث ؛' ىلع ةلادلا ةلثمألا نمو

 04 ةَرظاَن اَنَعَر ل | .ةَرِضان ٍذئَموَي ةوجو# مهبرل نينمؤملا ةيؤر تابثإ يف

 هركذ قبس امك صن اهنأ عم رهاظلا ليبق نم ةيآلا هذه اوربتعا ةلزتعملاف

 رظنلا ةيدعت نم اهب تفح يتلا نئارقلل ةيؤرلا تابثإ يف - نيمرحلا مامإ دنع

 كلذ ليصفت قبس دقو هوجولا ىلإ هدانسإو «ىلإب
 لثم قلخلاب ىلاعت يرابلا درفت ىلع لدت يتلا تايآلا 5 ةلثمألا نمو

 ْلَع هللآ َنِإ» :ىلاعت هلوقو , 019 عش ٠ َّلُك ٌقلتخ هللآ لف» : ىلاعت هلوق

 هتردق مومعو هتيقلاخ مومع يف صوصن تايآلا هذهف . . 27*ريِدق يش لك
 , ©9"0نئارقلا نم هب تفح ال

 يهف تاليوأتلل ةضرعم رهاوظ سانلا هبسحي ام لج) :نيمرحلا مامإ لوقي

 . "9 (امهانعم يفامو لقع ءاضتقاو اعامجإ ةنيرقلا نوكت دقو .صوصن

 :رماظلا عاونأ ا

 يبنلا غيصو رمألا غيص لمشي وهف عاونأ رهاظلا نأ نيمرحلا مامإ ىري
 . مومعلل ةغللا يف ةعوضوملا غيصلاو قلطملا يعرشلا ىيفنلاو

 .فورحلاو لاعفألا لمشي ايك

 .ةحابإلاو بدنلا يف ةلوؤم بوجولا يف رهاظ هدنع رمألا ةغيص قلطمف

 يفنلاو «هيزنتلا ىلع لمحلا يف لوؤم ميرحتلا يف رهاظ يبنلا ةغيص قلطمو
 لعج كلذكو .لامكلا يفن يف لوؤم زاوجلا يفن يف رهاظ قلطملا يعرشلا

 ١١. ةيا دعرلا ةروس )1١14(

 ١44.  ةيا ةرقبلا ةروس )١١6(

 .ثحبلا نم 77ه لالا ص رظنأ )1١75(
 4١6. ص ءا١ ج ناهربلا (1؟0)
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 هجو ىلع اهلمحو ارهاظ مومعلا هجو ىلع مومعلل ةغللا يف ةعوضوملا ةغيصلا
 .259ليوأت صوصخلا

 ال فلاخم هيف ارهاظ اهنوك مومعلا غيص يف لصألا هلعج نأ يبأر يفو

 .مومعلا يف صن  مومعلا غيص نم وهو  اطرش عقاولا مسالا نأ نم هررق
 ريرقت قبس دقو رهاظلا ةبترم ىلإ هلزنتف ةيلاحلا ةنيرقلا هيف رثؤت نأ نكميو
 .كلذ

 ديدحتلا يف رهاظ هنإف «ىلإ» ...) هلاثم فرحألا يف رهاظلا عوقوو

 0 . عمجلا ىلع لمحلا يف لوؤم ةياغلاو

 :دئاقعلا ىلع ةينارقلا رهاوظلاب لالدتسالا نم نيمرحلا مامإ فقوم - 4

 ىلع ةينارقلا رهاوظلا ةلالدب نيمرحلا مامإ ذخأي له :نآلا لاؤسلاو

 ْنِإ مأ اقلطم اضفر اهب ذخألا ضفري مأ اقلطم اذخأ دئاقعلا نم اهتانومضم
 . ؟يلقعلا ليلدلاب رهاوظلا هذه ةقالع فالتخاب فلتخي كلذ نم هفقوم

 (لماشلاو داشرإلا) ةلحرم :نيتلحرمب ةيضقلا هذه يف نيمرحلا مامإ رم دقل

 .(ناهريبلا) ةلحرمو

 ىلع ةينارقلا رهاوظلا ةلالدب ذخأي ال (لماشلاو داشرإلا) ةلحرم يفف
 هضفر وأ هلوبق فقوتي نكلو . .ةقلطم ةفصب اهضفري الو ةقلطم ةفصب دئاقعلا

 لقعلا اهضراعي مل اذإف .لقعلا نيبو اهنيب ضراعتلا وأ قفاوتلا ىدم ىلع اهل

 ةلالدلا عم قفتي اب اهليوأت ىلإ دمعو اهوبق ضفر اهضراع اذإو اهلبق
 . ةيلقعلا

 :تالاح ثالث نيمرحلا مامإ دنع ةيعمسلا ةلداللف
 اذإ .دئاقعلا نم يعمسلا ليلدلا هيلع لديام توبشب اهيف عطقي ام : ىلوألا

 قبس امك صنلا وه اذهو .ةلالدلا يعطق توبثلا يعطق ليلدلا اذه ناك
 .اقباس هانحرش نأ

 .418 ص ١. ج ناهرلا رظنأ (١؟)
 41١9. ص ء١ ج ناهربلا رظنأ )١19(
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 عطق نود دئاقعلا نم يعمسلا ليلدلا هيلع لدي ام اهيف لبقي ام :ةيناثلا
 ىعطق ناك وأ داحآلا ثيداحأك .توبثلا ىنبظ ليلدلا اذه ناك اذإ ءاهب

 نيب ةافانم كانه نكي ملو «ةددعتم ناعمل ةلمتحملا ةينآرقلا رهاوظلاك توبثلا
 . يدقعلا اهنومضمو لقعلا .

 ناك اذإ .دئاقعلا نم ىعمسلا ليلدلا هيلع لديام اهيف ضفري ام < ةعلاشلا
 حجارلا هانعم نع هفرصب ليلدلا اذه رهاظل هليوأت عم لقعلل اهتفلاغ ىري
 ليلدلا اذه ناك ولو ىتح - ليوأتلل هموهفم يتأيس امك - حوجرملا هانعم ىلإ
 .ةينارقلا رهاوظلاك توبثلا يعطق

 لقعلل اهتفلاخم مدع دنع ةيعمسلا رهاوظلا ةلالدل هلوبق اذه نم نيبتيو

 مامإ لوقي .هل ودبت اك لقعلل اهتفلاخم دنع اهايإ هليوأت عم اهتلالدل هضفرو
 القع تبثي ام ىلإ دئاقعلا ماسقنا يأ» ةمدقملا هذه تتبث اذإف) :نيمرحلا

 قثاو نيدلاب نتعم لك ىلع اهدعب نيعتيف «(مب تبثي امو اعمس تبثي امو
 ليحتسم ريغ هفداص نإف «ةيعمسلا ةلدألا هب تقلعت ايف رظني نأ .هلقعب

 توبث يف لاتحالل لاجمال ءاهقرط يف ةعطاق ةيعمسلا ةلدألا تناكو .لقعلا يف

 تبثت مل نإو .هب عطقلا الإ هجو الف  هليبس اذه اف اهليوأت ين الو اهوصأ
 تتبثو «لقعلا يف اليحتسم امومضم نكي مو .ةعطاق قرطب ةيعمسلا ةلدألا

 نكلو .عطقلا ىلإ ليبس الف ءاهيف لوجي ليوأتلا قرط نكلو ءاعطق اهوصأ
 نكي مل نإو «.هتوبث ىلع يعمسلا ليلدلا لدام توبث هنظ ىلع بلغي نيدتملا

 دودرم وهف لقعلا ةيضقل افلاخم انب لصتملا عرشلا نومضم ناك نإو .اعطاق

 عمس توبث مسقلا اذه يف روصتي الو .لقعلا فلاخي ال عرشلا نأب اعطق

 .27(هب ءافخ الو عطاق

 رهاوظلاب لالدتسالا ضفر وهف (ناهربلا) ةلحرم يف نيمرحلا مامإ فقوم امأ

 ال هنإف ةيعطقلا رومألا نم دئاقعلا تناك الف ءاقلطم دئاقعلا ىلع ةيعمسلا

 هجولاو) :نيمرحلا مامإ لوقي .ةلمتحم ةينظ ةلدأب اهيلع لالدتسالا زاوج ىري

 5١0". 7 "ه9 ص .داشرإلا (10)
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 ايف رهاظلاب لالدتسالا نالطب ةنابإ  امهدحأ نيرمأب لصفلا اذه ريدصت

 عضو غوسي الف هب عوطقم ريغ هانعم روهظ نأل عطقلا هنم بولطملا
 هلهجب رعشأ لدتسم نم كلذ ردق نإو «هليبس اذهام ىلع هب لالدتسالا

 فالخ ىلع رمألاو اصن هدقتعي وأ ارهاظ هنوك لهجب امإ :نيرمأ ذحأب

 هجولاب لهاجلاو نونظلا لاجم نع مولعلا عقاوم زييمت لهجي نأ اًمإو .هردقيام

 .©7(ةيناثلا ةبترلاب لهاجلا نم رذعي نأب قحأ لوألا
 رهاوظلا يفنب نيمرحلا مامإ لالدتسا يلي ايف ةساردلاب لوانتن فوسو

 .رخآلا ضعبلل هليوأتو دئاقعلا ىلع ةينارقلا

 اهتضراعم ىري ال ىتلا  ةينآرقلا رهاوظلاب نيمرحلا مامإ لالدتسا - الوأ

 :دئاقعلا ىلع  لقعلل

 اذإ .دئاقعلا ضعب ىلع ةيعمسلا رهاوظلاب لدتسي نيمرحلا مامإ نإ انلق
 ءايبنألا ةمصع مدع ىلع هلالدتسا كلذ نمو «ةافانم لقعلا نيبو اهنيب نكي مل

 :يتآلا وحنلا ىلع كلذو قاطي ال ب فيلكتلا زاوجو رئاغصلا نم

 :رئاغصلا نم ءايبنألا ةمصع مدع - ١

 ءةزجعملا لولدم ضقاني امع مهتمصع بجت ءايبنألا نأ نيمرحلا مامإ ىري

 نع نوغلبي ايف مهقدص ةزجعملا لولدم نأل .بذكلا نع مهتمصع بجتف

 . هللا

 ىلع عامجإلا عوقول ةنايدلا ةلقب ةنذؤملا شحاوفلا نع مهتمصع بجت (ىك
 .كلذ

 هتلدأو «ءايبنألا ىلع اهزاوج هنظ ىلع بلغي يذلاف بونذلا رئاغص امأ

 .كلذب دهشت يتلا نارقلا يف تدرو يتلا ءايبنألا صصق زاوجلا ىلع

 ىلع الو اهيفن ىلع يعمس عطاق ليلد هدنع مقي مل هنأل نظلا ةبلغب ربعو

 تاالزلا عوقوو ءايبنألا صصق يكحت يتلا تايآلا نأ انل حضتي اذهبو .اهتابثإ

 .6ه58١ ص ا١ ج ناهربلا (1*1)
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 :نيمرحلا مامإ لوقي .رهاوظلا ليبق نم نيمرحلا مامإ اهربتعي مهنم ةريغصلا
 . عطاوقلا ذإ ءاهتابثإ ىلع الو ءاهيفن ىلع يعمس عطاق ليلد يدنع مقي ملو)

 ىلع رئاغصلا زيوجت يف نوفلتخم ءالعلا ذإ عامجإ الو عامجإ وأ صوصن
 . .ءايبنألا

 :انلق ؟مكدنع نظلا ىلع بلغألا اف «ةنونظم ةلأسملا تناك اذإ :ليق نإف

 نم يأ يف ءايبنألا صيصاقأ تدهش دقو ءاهزاوج اندنع نظلا ىلع بلغألا

 ,259(كلذ ىلع هللا باتك

 ءايبنألا نم تالزلا ضعب عوقو يكحت يينلا تايآلا ىلإ ريشي نيمرحلا مامإو

 هيَ مْداَع ئَصَعَو9 :ىلاعت هلوقو ءاهنع يبن يتنلا ةرجشلا نم مدأ لكأك

 و : ىلاعت هل لاقف هنبال ةاجنلا مالسلا هيلع جون لاؤسو .094ىّرغف

 :إ مْلع هب كَل َسِيِلاَم نْلئْسَت الق ,حلَص ُدْيغ لمع ُهنِإ كلفأ يم سي

 مكحلا يف مالسلا هيلع دواد لاجعتساو 0594 نيِلهسَجْلآ ّن ّنم َنوُكَت نأ ٌكظعأ

 ُهَل اَنَرْفَعَف# :ىلاعت لاق مث . 050( َتاَنَأَو اًعكاَر ٌرخو# هأطخ ركذتف
 1 00ج كلذ

 :قاطي ال اب فيلكتلا زاوج - اينا

 زاوج ىلع كلذب هلالدتسا ةينارقلا رهاوظلاب نيمرحلا مامإ هيلع لدتسا امو
 .«قاطي ال اب فيلكتلا»

 دقلو .قاطي ال اب قلخلا هللا فلكي نأ نيمرحلا مامإ دنع القع زوجي ذإ

 نأ بهلابأ رمأ دق هللاف . . يعدي اك نارقلا نم رهاوظب يلقعلا زاوجلا ديأ

 ريشيو .نمؤي ال بمهلابأ نأ 0 هب ربخأ امبو كي يبنلا هب ريخأ ضب نمؤي

 َتاَذ اًراَن لصيَس» بهل ىبأ ريصم نع ارابخإ ىلاعت هلوق ىلإ كلذب

 ."هال "ه5 ص .داشرإلا (1؟0)
 .7١؟١ ةيا هط ةروس (0*"1
 .145 ةيآ دوه ةروس (4*1)
 94 ةيآ ص ةروس (1*ه)
 . 78 ةيآأ نص ةروس (1)
 .ال" 2039 ء١١3 ص .يزارلل ءايبنألا ةمصع رظنأ (187)
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 هنأب هرابخإ يف يبنلا قدصي نأ بهلابأ رمأ دق معزي امك هللاف ."704بّك
 .هقدصي نل

 .نيضيقنلا نيب عمج اذهو

 ىلع ""#9بب انَل ةَقاَط الاَم انلُمَحمالَو اير ىلاعت هلوقب اضيأ لدتسا اك

 .قاطي ال اب فيلكتلا عوقو زاوج
 تغاس امل ازئاج نكي مل ول قاطي ال اب فيلكتلا نأ لالدتسالا هجوو

 .هنم ةذاعتسالا

 نمؤيو يبنلا قدصي نأب بهلابأ رمأ ىلاعت هللا نإف) نيمرحلا مامإ لوقي
 هقدصي نأ هرمأ دقف ءهب نمؤي ال هنأ هب ريخأ امو هب ربخي ام عيمج يف هب

 هللا باتك نم يأ تقطن دقو «نيضيقن عمج كلذو .هقدصي ال هنأب

 الام اَنلُمَحَم لَو اَنيَر# :ىلاعت لاقف هب ةقاط ال ام فيلكت نم ةذاعتسالاب
 .219(هنم ةذاعتسالا تغاس امل انكمم كلذ نكي م ولف 04 ”# هب اَنَل َةقاَط

 هللا نإف ,«ةلطاب ةجح بهل يبأ ةصقب مهجاجتحاو) : مالسإلا خيش لوقي

 .ديعولا قحتسا دناعو رصأ |لف (ةروسلا لزنت نأ لبق نايإلاب بهلابأ رمأ

 ف نم لإ كيو نب ني نأ أو دل لف نيح حب مف نعش ١ اك
 نكي ملو .هقحلي يذلا ديعولاب هللا ربخأ ديعولا قحتسا نيحو .2494َنَماَء

 .كلذ هنم هب بلطي ارمأ ارومأم ذئنيح

  ةعاطتسالاب ةطورشم اهب رومأملا لاعفألا نأب ةحفاط ةعيرشلاو

 ,(049(. . .ةردقلاو

 ثوب ةيآ دسملا ةروس )١78(

 045 ةيآ ةرقبلا ةروس (189)

 اختك ةبآ ةرقبلا ةروس 2( (

 .؟558 ص ,داشرإلا )١51(

 ١4( ةيآ دوه ةروس 95.
 .8"1 ص م ُج يواتفلا عومج 205
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 لقعلل اهتضراعم ىري ىتلا ةينارقلا رهاوظلا ةلالدل نيمرحلا مامإ ضفر - اثلا

 :اهلا هليوأت عم

 ىلع ةينارقلا رهاوظلاب لالدتسالا ضفري نيمرحلا مامإ نأ انركذ نأ قبس

 ليوأت ىلإ دمعي مث نمو يلقعلا ليلدلاب تبثي امل اهتضراعم ىأر اذإ .دئاقعلا
 ةسارد هنمضتت امو ةينارقلا رهاوظلل ليوأتلا ةيضق ةيمهأل ارظنو .رهاوظلا كلت

 لصفلا ةساردلا هذحل درفأ نأ تيأر دقف ةريثك ثحابم نم ةيضقلا كلت

 . ىلاتلا

- 554 



 ثلاثلا لصفلا

 رهاوظلا ليوأت يف نيمرحلا مامإ جهنم
 ىري يتلا ةينارقلا رهاوظلل نيمرحلا مامإ تاليوأت ضرعلاب لوانتن نأ لبق

 كلذ لوانتن نأ لبق ؛ةيعمس مأ ةيلقع تناك ءاوس ةيعطقلا ةلدألا ضراعت اهنأ

 . هطباوضو همكحو هبابسأو هموهفمل انايب هدنع ليوأتلا كلسمل ةساردلاب ضرعن

 : ليوأتلا موهفم -

 :ناينعم ةغللا ثيح نم ليوأتلل

 يف ةدوجوملا ةقيقحلا يهو ءاهيلإ مالكلا لوؤي يتلا ةقيقحلا :لوألا ىنعملا

 روصتي ام ال اهسفنأ ةدوجوملا قئاقحلا يه ةمايقلا موي لاوحأو ةعاسلا مايق نم
 .ناهذألا يف اهيناعم نم

 ُلوَقَي ليو ,ىتأي موي هلو ل َنوُرظنَي لَم ىلاعت هلوق كلذ سو 1

 نإفإ» : ىلاعت هلوقو 0004 ُّنَحْلآب انُيَر ٌلُسُر تَءاَج دق ِ نم هوسن َنيِذْل

 مْوَيْلآَو هللآب َنونمْوت متنك نإ لوُسّرلاَو هللآ لِ وُ يش ف مَتْعَرتَ
 .04ةليرأت خو ٌريخ كلذ رخآلا

 0100ه ىبر اًهَلَعَج لَك 1 نم

 .ه ةيآ فارعألا ةروس )١44(
 .ه9 ةيآ ءاسنلا ةروس )١545(
 ل ةيآ فسوي ةروس )١55(

 )١50( ج ةلسرملا قعاوصلا رظنأو 5*2 ص .ه ج يواتفلا عومجم رظنا ١ ص ١76.
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 فلسلاو ريسفتلا لهأ حالطصا وه اذهو نايبلاو ريسفتلا :يناثلا ىنعملا

 .ثيدحلاو هقفلا لهأ نم

 ديري ءاذكو اذك ىلاعت هلوق ليوأت يف لوقلا :هريغو ريرج نبا لوق هنمو
 نم هتلوأت ايف :ةيمهجلا ىلع درلا) هباتك يف دمحأ مامإلا لوق هنمو .هريسفت

 .049(مهليوأت ريغ ىلع نآرقلا
 ظفللا فرص وهو يحالطصالا ىنعملا وهف ليوأتلل :ثلاثلا ىنعملا امأ

 ىنعملا وه اذهو .ليلدل حوجرم لمتحم ىلإ هنم ردابتملا هرهاظ نع
 يذلا وه ىنعملا اذهو .هقفلاو لوصألا ءاملعو نيملكتملا دنع يحالطصالا

 توبث ثيدحلا رهاظف "42(هبقسب قحأ راجلا» لكي هلوق هلاثمو هيلع اوحلطصا
 كيرشلا صوصخ ىلع روكذملا ثيدحلا يف راجلا لمحو .راجلل ةعفشلا
 لمحلا اذه ىلع ليلدلاو .اليوأت لمحلا اذه دعيو .حوجرم لمتحم مساقملا

 ,7*20012005(ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإ» : يي هلوق

 . حيحصلا ٍليوأتلا ليبق نم دعي قباسلا لاثملاو

 ُتْقَلَخ ال َدَجْسَت نأ َكَعَنم اما ىلاعت هلوق يف ديلل نيملكتملا ليوأت امأ

 ديلا اوفرص ذإ .يحالطصالا ىنعملاب ليوأت اضيأ وهف ةردقلاب 20974 ٌّيَدَيب

 نكلو .ةردقلا وهو حوجرم ىنعم ىلإ هللا لالجب قيلي امك يقيقحلا هانعم نع
 فرص يضتقي اًحيحص ليلد الف لطابلا ليوأتلا ليبق نم دعي ليوأتلا اذه
 . حجارلا ىنعملا نع ظفللا

 وهو افنآ هتركذ يذلاو ,.يحالطصالا هموهفم ليوأتلاب ينعي نيمرحلا مامإو
 ينكر ركذ دقف .ليلدل حوجرملا هانعم ىلإ حجارلا هانعم نع ظفللا. فرص

 :امهو لماشلا يف ليوأتلا

 )١44( ص ء١ ج ةلسرملا قعاوصلاو .”ه ص .ه ج .يواتفلا عومجم رظنأ 1978.

 )١59( َْح 21790 ص |: ج يرابلا حتتف .ةعفشلا . باتك هحيحص 3 يراخبلا هاور 5104

 .726ا7 حا و86 ص 24 ج يرابلا حتف .ةعفشلا باتك هحيحص يف يراخبلا هاور 06١
 ص ١ ج نايبلا ءاوضأ لال ص ا قعاوصلا كو ص 8 ج يراتفلا عومج رظنا 161١١

 .١؟١ ص ريتسجام ةلاسر .ليواتلاو تابثإلا نيب ةيريخلا تافصلاو نفل 3 ضخ
 .اله ةيأ ص ةروس (5١؟)
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 .رهاظلا ةلازإ )١(

 .دارملا ىنعملا نييعت (؟)

 هنأ نيمرحلا مامإ ىري ذإ .ءاوتسالا ليوأت ىبأي نمل هتشقانم ءانثأ كلذو

 رهاظلا ةلازإ وهو ليوأتلا ينكر مظعأب لاق دقف يرابلا نع ةهجلا يفني نم
 .ءاوتسالا رهاظ لازأ دقف ةهجلا ىفني يذلاف

 يف انوقفاو دقف تاهجلا يفنب ءالؤه حرص نإو) نيمرحلا مامإ لوقي
 ةلازإ ليوأتلا وركنم هرذاحي يذلا نإف .ليوأتلا ينكر مظعأب اولاقو .بهذملا
 ظفلل نيعي مل هنكلو ءاوتسالا رهاظ لازأ دقف ةهجلا ىفن يذلاو .رهاوظلا

 لآ اذإو المحم هل اونيع نولوأتملاو ءالمحم هرهاظ نع هتيرعت دعب ءاوتسالا
 .©37(مارملا لهس وهف كلذ ىلإ رمألا

 ةدارإ مدع :امهو نيمرحلا مامإ دنع ليوأتلا ينكر نمضتي صنلا اذهف

 كلذ نم حضتيو .لمتحم رخآ ىنعم ىلع هلمحو :ليلدل ظفلل رهاظلا ىنعملا
 نيملكتمل دنع يحالطصالا هموهفم نع جرخي ال ليوأتلل هموهفم نأ

 .نييلوصألاو
 لوؤملا ىوعد يف هلام هيلإ ام ىلإ رهاظلا در) :هنأب ناهربلا يف هفرع دقلو

 .209( . . .اموهفمو اقوطنم ظافلألا نم ىقلتي طب قلع اذإ لمعتسي انإو
 نأ قبس يذلاو نيرخأتملا حالطصا يف فيرعتلا وه فيرعتلا اذهو

 , هتركذ

 ىنعملا ي أ رهاظلا ىنعملا نع ظفللا فرص ىنعمب (رهاظلا در) هلوقف

 ىنعم لمتحي ناك نإو حجارلا وه ظفللا نم رهظي يذلا ىنعملا نأل .حجارلا

 .حوجرم وهف رهاظلا ريغ رخآ
 رخآلا ىنعملا ىلإ كلذب ينعي (لوؤملا ىوعد يف هلام هيلإ ام ىلإ) هلوقو

 .لوؤملا ىوعد بسح ىلع رهاظلا ريغ وه يذلا

 .ه١؟ ص .لماشلا (16*)

 ه١١ ص ١. ج ناهربلا )١85(

 - ؟51/-



 :نيمرحلا مامإ دنع ليوأتلا بابسأ - ١

 :نيببس دحأل ةنس وأ انارق ةيعمسلا رهاوظلا ليوأت ىلإ نيمرحلا مامإ دمعي

 اذهلو يلقعلا ليلدلا عم ضراعتي ةيآلا رهاظ نأ هاوعد :لوألا ببسلا

 اهوأ 2004 ٍّيَدَيِ ٌتَقَلَخ ال َدَجْسَت نأ َكَعَنَماَم :ىلاعت هلوق يف ديلا لوأ

 قلخلا نأ ىلع لد دق لقعلا نأ هاوعد اهوؤي هلعج يذلاو .ةردقلا ىنعمب

 يرعشألا بهذملا ةمئأ ىلع ادر  نيمرحلا مامإ لوقي .ةردقلاب الإ عقي ال

 يأ» ء.ديدس ريغ اذهو) :لوقي - ةردقلا ىنعمب ديلا ليوأت نولطبي نيذلا

 الإ عقي ال قلخلا نأب تضق لوقعلا نإف «ةردقلاب ديلا ليوأتل مهعنم

 مالسلا هيلع مدآ قلخ عوقو داقتعال هجو الف ءارداق رداقلا نوكب وأ .ةردقلاب

 ,(60(. .ةردقلا ريغب

 هب عقي يذلا نأب مكاح لقعلاو اذإ كورتم رهاظلاف) :اضيأ لوقي مث

 .(ةردقلا قلخلا

 .يقيقحلا اهانعم نع اهفرصو ةيآلا ليوأت وحن هعفاد ىرن اذكهو

 .هل ملسي ال رمأ وهو .لقعلا نيبو ةيآلا رهاظ نيب ضراعت دوجو نم همهوتام

 يعمس ليلدو ةيآلا رهاظ نيب ضراعتلا نم هاريام وهف : يناثلا ببسلا امأ

 ُكِرْدُي َو وهو ٌرَضْبالَآ ُةكرذَت 0 ىلاعت هلوق لوؤي ببسلا اذهملو .رخأ

 دييقتب كلذو اقلطم هللا ةيؤر يفن ىلع اهرهاظ لدي يلا 0000 (رَضْبألآ

 عم اهضراعت ليوأتلا كلذ ببسو ءايندلا يف ةيؤرلل يفن هنأب اهيف قالطإلا

 ىلاعت هلوق يهو ةرخآلا يف ىلاعت هلل نينمؤملا ةيؤرل ةتبثملا ىرخألا ةيآلا صن
 وس ربا اي

 ,0000000هةرظاَن امر َلِإ ةَرِضاَن ٍذِبمْوَي جول

 ) )1١60ةيآ ص ةروس 9/6

 ) )1١55ص «.داشرإلا ١6١.

  2) 659ةيآ ماعنألا ةروس #1١0١

 )١648( ةيآ ةمايقلا ةروس 7١ 37.

 )١69( ص .داشرإلا رظنا ؟١87.

 ص ةيمهجلا ىلع درلأ رظناو 7١.

 د ؟548-



 : (لماشلاو داشرإلا) ةلحرم يف حيجرتلاو بوجولا نيب ليوأتلا د *

 ؟هدنع همكح ايف هبابسأو نيمرحلا مامإ دنع ليوأتلا موهفم انفرع اذإو

 ةنيعم طباوضب زئاج صوصنلا رهاوظل ليوأتلا نأ نيمرحلا مامإ ىري

 . ةددحعم طورشو

 . عامجإلا زاوحلا ىلع هليلدو

 تعمجتسا اذإ .غوسم ةلمجلا ىلع رهاوظلا ليوأتو) :نيمرحلا مامإ لوقي

 .هللا ءاش نإ اهفصنس ىتلا طئارشلا

 نيلدتسملا نإف .قبس نم عامجإ فلاخملا ىلع درلا يف دمتعملاف ءافالخ هيف

 .210(لالدتسالا

 تايآ ليوأت مكحاف «نيمرحلا مامإ دنع  ةلمجلا يف  ليوأتلا مكح اذه

 انينعي يذلا وه عوضوملا اذه نإ ذإ ؟هبجوي وأ هزيجي له ءهدنع ةديقعلا

 .انه انثحب يف

 مل هيلع همكحو ةديقعلا تايآ ليوأت نم نيمرحلا مامإ فقوم نأ عقاولا

 تايا ليوأت نم هفقوم نإ ذإ .لماشلاو داشرإلا هيباتك يف ادحاو نكي

 باتك يف كلذو ضيوفتلا عنمو بوجولا نيب امهيف ددرت اهثيداحأو تافصلا

 يرعشألا بهذملا ةمئأ هب مزلأ امدنع داشرإلا يف ليوأتلل هباجيإ حضتيو

 .هريبعت دح ىلع ةيوشحلا هب مزلأو
 ةدئاز تافص تابثإ ىلإ اوبهذ دق يرعشألا بهذملا ةمئأ نأ ركذ دقف

 كلذ يف حيحصلا بهذملا نيب مث .هجولاو نيعلاو ديلا ةفصك تاذلا ىلع

 .دوجولا ىلع هجولاو رصبلا ىلع نينيعلاو ةردقلا ىلع ديلا لمح وهو هاري اك
 تافصلا هذه تابثإ ليبس انباحصأ نم كلس نمو ) :لوقي كلذ يفو

 ) )15١ج ناهربلا ١. ص 68١8.
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 لوزنلاو ءيجملاو ءاوتسالا لعجي نأ همالك قوس همزل .تايآلا هذه رهاوظب

 مل فيلع قفتي ايف اهليوأت غاس نإف ءرهاظلاب اكسمت تافصلا نم بنجلاو
 . 20(. .هانركذ ايف ليوأتلا قيرط اضيأ دعبي

 نولوؤي امكف ةيربخلا تافصلا عيمج يف ليوأتلا درطب مهمزلي هنإ يأ

 يف عفادلا نأل .هجولاو نينيعلا ليوأت مهمزليف بنجلاو ءيجملاو ءاوتسالا

 اهنيب ةقرفتلل هجو الو دحاو نيرمألا يف ليوأتلا

 : ليوأتلاب هريبعت دح ىلع ةيوشحلا امزلم اضيأ لوقيو
 ىتح .اهليوأت ىلع نوقفاوي تايأب ةيوشحلا ةضراعم هب ءانتعالا بجي امتو)

 (مف «عزانتلا هيف اهيف ليبسلا كلذب اوضروع «ليوأتلا كلسم اوكلس اذإ

 ءارجإ اومار نإف 4#270متنك ام َنْيا مكَعَم وهو :ىلاعت هلوق هب نوضراعي

 ىلع شرعلا ىلع ءاوتسالا لمح يف مهرارصإ دقع ولح ءرهاظلا ىلع كلذ

 مُكَمَم رْهَر هلوقإ اولمح نإو «لقاع اهب ءوبيال حئاضف اومزتلاو هيلع نوكلا
 الو مهعبار وه َّ بلت ىَوَجَن نم 0 امه» هلوقو 0م ام ني

 اوغوست دقف تايفخلاب ةطاحإلا ىلع (2794ُمُهُسِداَس َوُه الإ ِةَسَمح

 , 030(. .ليوأتلا

 ةيعم يه (عم) ةظفل نم رهاظلا نأ ىري مالكلا اذهب نيمرحلا مامإو

 .كلذك اهتقيقح نأو تاذلا

 «مْتُك ام َنْيَأ ْمُكَعَم َرُهَول ىلاعت هلوق هريبعت دح ىلع ةيوشحلا رسفام اذإف
 .هيلع نوكلا ىلع شرعلا ىلع ءاوتسالا مهلمح مهريسفت ضقان هتاذب انعم هنأب

 كولس بجيف اليوأت مهنم كلذ ناك هتطاحإو هملعب انعم هنأب اهورسف نإو

 .قرف ال ذإ ةيربخلا تافصلل ةتبثملا تايآلا ةيقب يف ليوأتلا ةقي

 اله) :لوقي لئاسل هباوج يف ضيوفتلل هعنمو ليوأتلل هباجيإ حضتي اك

 .188  6١ال ص .داشرإلا (151)
 .4 ةيآ ديدحلا ةروس 055

 ,4 ةيآ ديدحلا ةروس (1)
 7 ةيآ ةلداحملا ةروس (154)

 2.15١ ص ,داشرإلا (0150)
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 ىلع "04 َوتْسآ ُشْرَعْلا َلَع ُنمحَّرلآ» :ىلاعت هلوق ينعي ةيآلا متيرجأ
 ملعي ال يتلا تاهباشتملا نم اهنأ ىلإ اريصمو «ليوأتلل ضرعت ريغ نم اهرهاظ
 ءارجإ لئاسلا مار نإ) :هلوقب لؤاستلا اذه ىلع بيجي وهف .(هللا الإ اهليوأت

 مازتلالا وهف ءرارقتسالا وهو .ناسللا رهاظ يف هنع ْئبني ام ىلع ءاوتسالا

 «ميسجتلا داقتعا ىلع ممصملا مكح يف ناك كلذ يف ككشت نإو . ميسجتلل

 يف هدعب دب الف اعطق رهاظلا ليزأ اذإو .هل مقتسي مل اهرهاظ ىلع ةيآلا

 ضارعإلاو .عرشلا بجوم يف رقتسم لوقعلا يف ميقتسم لمحم ىلع ةيآلا لمح
 .ماهيإلاو سبللا ىلإ رجي داقتعالا يف روذحم ةعقاوم نم اراذح ليوأتلا نع

 باتك ضعب ضيرعتو «نيدلا لوصأ ىلإ تاهبشلا قيرطتو «ماوعلا لالزتساو
 2057(. . .نونظلا مجرل ىلاعت هللا

 :يلي ام حضتي قباسلا صنلا يفو

 .امتح هنوكو ليوأتلل هباجيإ )١(

 .لقعلا عم قفتي |ب ةيآلل ىنعم ديدحت نم دبال ذإ ضيوفتلل هعنم (؟)

 ىلإ رجي ضيوفتلا يأ ىنعم ديدحت نودب ةيآلا كرتو ليوأتلا مدع نإ (5)
 قرطتو ماوعلا لالزتسا ىلإ يدؤي صضيوفتلا ذإ ,ةديقعلا 5 ةريثك ريذاحم

 ةريطخ رومأ هذهو نونظلل نآرقلا ضيرعتو نيدلا لوصأ ىلإ تاهبشلا

 .همعز دح ىلع

 سانلا ةمألا فلسو هتباحصو كك هللا لوسر كرتي نأ روصتي لهو :تلق

 ؟؟(78نوملكتملا اهيلا تفتلا ىتلا ريذاحملا نونيبي الف رطاخملا هذهل ةضرع

 .ليوأتلل هباجيإ ىلع داشرإلا يف مالك نم انه هانلقن ام لدي اذكهو

 هنأو ةمئألا ضعبل كلسم هنأ ركذو ضيوفتلا زاجأ دقف لماشلا يف امأ

 .ه ةيآ هط ةروس (155)
 ١1١70( ص داشرإلا 4١؛ - 547.

 هنأ ىريو ليوأتلا عنمب ةيماظنلا هباتك يف هتايح رخآ يف يتأيس نيمرحلا مامإ نأ ركذلاب ريدا )١118(
 .ةضوفم اوناك فلسلا نأ نظف أطخأ دق ناك نإو فلسلا اعبتم ةعدب
 .ثحبلا نم 784 ص عجار

 ١لا"



 .هنع هللا يضر كلام مامإلا بهذم

 شرعلا ىلَع ٌنْمحَّرلآا# :ىلاعت هلوق اريثك هنع لاؤسلا عقي امو) :لاقف

 مهضعب عنمتف ,ةيآلا ىلع مالكلا هجو قف ةمئألا قر دقو 00ه وتس

 تايذاحملاو تاهجلا يفنب عطقلا عم نكلو اهليزنت ىلع اهارجأو اهليوأت نع

 علطي ال رارسأ نآرقلا يف نوكي نأ دعبتسي ال لئاقلا اذهو .ةيمكلاو ةيفيكلاو

 كلذ لئاقلا اذه زوجي انإو ءاهملعب رثأتسم ىلاعت برلاو .قئالخلا اهيلع
 اهملعب رثأتسملا ةنونكملا يناعملا نم قلخلا نع بيغملا نأب فارتعالا عم

 ابرو . .فيلكت ةيضق وأ دقع يف هيلإ ةجاحلا سمت امم نوكي ال «ةنوصملا

 نم هبط ام َنوُعْيف يَ يول ىف َنيِّْلا امَتظ ىلاعت هلوقب ءالؤه ثبشت ثدشَت

 . 07 ةيآلا . .هليوأت ءاغتباو ةئدفلا اكتب

 مئازعلا نم هللا مسا ىلع فقولا ءارقلا ةمئألا نم ريثكو ورمعوبأ دع دقو

 .اًفانئكتساو ءادتبا <” ملعلا ف َنوْحساَرلآَوظ هلوق اوردقو

 هنإف ءهنع هللا ىضر كلام ةيآلا هذه ليوأت نع فافكنالا هنع لقن امو

 بجاو ناهيإلاو لوقعم ريغ فيكلاو لوقعم ءاوتسالا :لاقف اهنع لكس
 .ةعدب هنع لاؤسلاو

 ةهباشم نع ميدقلا سدقت دقتعي ناكو ةقيرطلا هذه كلاس كلس نإف

 ضرتعي الف هليوأتو هفييكت نع فكنيو هشرع ىلع هئاوتساب نمؤيو ثداوحلا
 ,2370هب عطقي اب كلذ لاق نم ىلع

 : لي ام ظحالن صنلا اذه يفف

 تاهجلا يفن يهو ةقباسلا طورشلا عم ليوأتلا كرت وهو ضيوفتلا هزيوجت ١-
 .ةيمكلاو ةيفيكلاو تايذاحملاو

 نأو «هللآ الإ ُهَل ليون ُمَلْعَي اًمَوإ» ىلاعت هلوق يهو ةضوفملا ةجحلا هركذ - ؟

 .8 ةيآأ ةط ةروس (159)
 .ال ةيآأ نارمع لآ ةروس )١70(

 .ا/ ةيا نارمع لآ ةروس (1ا/١)
 .ه١60  هه٠ ص لماشلا (7١؟)

 - ؟7/5؟-



 مئازعلا نم هللا مسا ىلع فقولا ىري ءارقلا نم ةمئألا ضعب
 ؟هفقوم وه اف ليوأتلا عنم ةضوفملا ةجح نم مهفي يذلاو

 حضتيو .حجارلا وه اذه نأ يلو ليل ليوأتلا عنمي ملو ضيوفتلا زاجأ دقل

 ةقيرط جاجحلا لهأ مظعم كلس دقو) :لوقي ذإ ذإ يلاتلا صنلا نم كلذ انل

 رهاوظلا باحصأ هبنتجي يذلا نأ انيبو ءاقرط كلذ يف انمدق دقو ير

 سدقتب فرتعي ةمألا يصلخمو ةمئألا نم قحلا ىلإ متلي نمو .اهرييغتو اهتلازإ
 يف صيخرتلا ذإ .هلهج عسي امم اذه سيلو .تالباقملاو تاهجلا نع برلا

 انم سيلف ابير كلذ يف ىدبأ نمو .دئاقعلا ةلمج ىلإ ىعادتي كلذ لهج

 فاضملا قلطملا ءاوتسالا ذإ .رهاوظلا ةلازإب ءالؤه فرتعا اذإف .مهنم انسلو

 لاوزب فرتعملاو .ةمسجملا هيغتبيو ةهبشملا هيحتني امنع بني ةرهاظ ماسجألا ىلإ
 تاذلاب انكمت نكي مل اذإ | ءاوتسالا نأ ملعن انإف .ةفقولا نع قرتم رهاوظلا

 ىنعم ىلإ امإو ءرهقلا ىنعم ىلإ امإ عجري نأ دبالف «تاهجلا ضعبب اصصختو

 هذه ىلع ديزم الو .لجو زع هللا لاعفأ نم لعف ىلإ امإو .ةمظعلا ولع
 ىلع ةيآلا ءارجإ زيوجت دقتعملل متي ناكول بتتسي ناك امنإو .ماسقألا

 .275كلذ ىلع فقولا ررقتي ناكف اهليوأت زيوجتو ءاهرهاظ
 ضيوفتلا ةيمتح ىري الو «ليوأتلا كلسم حجري ةقباسلا ةرابعلا يف هنأكف

 نذإ فيكف .هريبعت دح ىلع ضوفملا اهب ثبشت يتلا ةيآلا هيضتقت ام وهو
 ؟ليوأتلا عنم ىلع ضيوفتلا لهأ اهب جتحا ييلا ةقباسلا ةيآلا مهفي

 نم نأ :اهدحأ :هجوأ نم اهيلع فقولا يف مالكلاف ةيآلا امأو) :لاق

 4 َنولوقي» هلوق ريدقتو * ملعلا ف َنوْحِسارلاول هلوق ىلع فقي نم ءارقلا
 ناكو .نيخسارلل لاحلا لحم يف « نولوقي» لاقي نأ دعبي الو .افانئتسا

 ةقيرطلا هذه كلس نمو هب انما نيلئاق <« ملعْلا ىف َنوُحِسارلاو9 :ريدقتلا

 .4 ملعْلا ىف هلوق ىلع فقي م
 ىلاعت برلا دارأ :لاق ثيح جاجزلا هاضترا ام مالكلا يف رخآلا هجولاو

 ءرشحلا عقاومك اهبقاوع قلخلا نع توطنا يتلا ديعاوملا ةيآلا يف هباشتملاب

 .هم_9  هم١ ص .لماشلا )١75(
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 «ةتغب الإ يتأت ال ضرألاو تاومسلا يف بلقت يتلا يهو .ةعاسلاو ءرشنلاو

 نيثبشتملا ةرهابلا تايآلا نم رهظ امع نيضرعملا ةرفكلا ىلاعت هللا خبوف

 ةعاسلا عقوم فاشكتسابو .باقعلاو باذعلا نم هب اودعوتام لاجعتساب

 هباشتملاب اورصأ الل ىلاعت هللا مهخبوف اهاهتنمو ايندلا متتخمو اهاسرمو
 عفد يف اللعتو ادانعو مهنم اًوَمُع ةزجانلا تايآلا يف نيبتملا نع اوزجحناو
 . قحلا

 ركذ ىلع ةلمتشم ةحضاو هللا باتك نم ةيا اهترسف ةقلطملا ةيآلا هذهو

 نتفلاو سانلا لالزتسا مهئاغتباو باذعلا مهلاجعتساو .ةعاسلا نع مهتلءاسم

 ةمايقلا ىلاعت برلا ىمس دقو ءامهعوقو وه ديعولاو دعولا لاق ذإ «ليوأتلاب
 مالكلا يف هوجولا نسحأ اذهو 294ُهَليوَُت الإ َنوُرُظْنَي ُلَمِط هلوق يف اليوأت

 .(ةيآلا ىلع
 نيهجو نم اهيلع سانلا ضعب ملكتو) لاقف نيرخآ نيهجو اضيأ ركذ مث

 نع برضأو هباشتملا عبتت نم قحل ا(نإ خيبوتلا نأ :امهدحأ :نيرخآ
 تابءاشتملا ليوأت مار اذإف .اقافو ركنتسم وهو «.ةيآلا رهاظ اذهو تامكحملا

 ىوحف ىلإ هباشتملا در ليوأتلا ليبس نإف .لضو ٌلز تائكحملاب ملعلا لبق
 : ١

 ءافتنا عم ةنتفلا يغتبي نم خيبوت ىلع تلمتشا امنإ ةيآلا نأ رخآلا ا

 .اقافو هنع ىبنم اذهو ليوأتلا

 . .. .ليوأتلا لهأ ركذ دقف ةيضرملا ىهو ةقيرطلا هذه تدهمت اذإف
 صنلا دعب هركذ يف عرشام وهو ءاوتسالا ةيآ ليوأت هجوأ اوركذ يأ 2"خلا

 . قباسلا

 فلاخي ةضوفملا اهب جتحا يتلا ةيآلا يف ايأر هل نأ انل حضتي قبس امم

 هركذ دعب لاق ذإ «جاجزلا هيلإ بهذام وه هيدل حجارلا يأرلا نأو .مهأر

 .ىرخأ اهجوأ ةيآلل نأ عم (ةيآلا ىلع مالكلا يف هوجولا نسحأ اذه) هيأرل

 .ه ةيآ فارعألا ةروس )١74(
 .هم# 6067 ص لماشلا )١075(

- 597/5 



 .زئاج ليوأتلاف هجوألا عيمت» ىلع لب ليوأتلا عنمت دل هجوألا هذه عيمتو

 ةلحرم 5 ةديقعلا تايا ليوأت نم نيمرح ا مامإ فقوم نأ حضتي اذكهو

 زيوجت نيبو . ضيوفتلا عنمو ليوأتلا باجبإ نيب هيأر ددرت لماشلاو داشرإلا

 . ليوأتلا حيجرتو ضيوفتلا

 :نيمرحلا مامإ دنع ليوأتلا طباوضو لطابلا ليوأتلا عاونأ - 4

 هل لعجي لب .هيعارصم ىلع ليوأتلا باب حتفي ال نيمرحلا مامإ نأ لإ

 ءالطاب ليوأتلا لعجت طباوضلا هذه ةاعارم مدعو .اهتاعارم بجي طباوض

 .هيلع اراصتخا هب مكحتلا غوسي الف ليوأتلا زاوج تبث اذإ مث) :لوقي

 نأ نيبتو .لوبقم ليوأتلا لصأ نأ حضو اذإف ..ءيشب هل دضع ريغ نم

 دضعي امو .ليوأتلا ليصفت 5 مالكلا كلذ لعب حتفيف ,دودرم هب مكحتلا

 .©"9ليلدلا نونف نم هنم مسق لك

 يف اهقاس هنأ عم نيمرحلا مامإ دنع لطابلا ليوأتلا عاونأل ضرعأسو

 ليوأتلا ءازإ ةماع ةروصب هيأر سكعت اهنأ ىرأ ىننأ الإ «ةيلمعلا لئاسملا
 .ةيداقتعالا اياضقلا وأ ةيلمعلا اياضقلا يف ناكأ ءاوس «لطابلا

 :هدنع لطابلا ليوأتلا عاونأ نمف

 لوقي .لوؤملا ىنعملا زيجيو رهاظلا ةدارإ عنمي ليلدب نرتقم ريغ ليوأت لك

 ريغ لبقت ال اهتاليوأت نأ رهاوظلاب نيملاعلا نيب فالخ الو) :نيمرحلا مامإ
 , 079 (ةلدأب ةنرتقم

 هلل نينمؤملا ةيؤرل ةتبثملا تايآلل ةلزتعملا تاليوأت الثم عنمي هدجن اذلو

 صوصنلا نولوؤيو ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا ةيؤر تابثإ نوضفري ةلزتعملاف
 ةرضان ٍذِئَمْوَي هوجو :ىلاعت هلوق يف رظنلا اولمح دقو ءةيؤرلا تبثت يتلا
 رظنلا :ليق ناف) رابجلادبع ىضاقلا لوقي راظتنالا ىلع 294ةرظان امر ىلإ

 ؟ةيآلا ليوأت اف ةيؤرلا دفي مل اذإ ةيآلا يف روكذملا

 .هاك ص ١ ج ناهربلا (1ا/١5

 .هالا" ص ء١ جا ناهربلا (177)

 . 77 77 ةيآ ةمايقلا ةروس (107)
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 ىلاعت هنأكف ءراظتنالا ىنعمب انهاه روكذملا رظنلا نإ ليق دق :هل ليق

 يكحي ايف لجو زع لاقو ءراظتناف يأ 94"2ةرسْيَم لإ ٌةَرظَنَقط :ىلاعت لاق
 .2ةرظتنم يأ "*74نولّسرملا عِجرَي مب ةرظانفإ# : سيقلب نع

 ليلدلا ضقاني ةيؤرلا تابثإ نأ مهمعز ليوأتلا اذه ىلإ ةلزتعملا عفادو

 . يعمسلاو ٍلقعلا

 نم نا .ةهجلا مزلتسي ةيؤرلا تابثإ نأ نوريف :يلقعلا ليلدلا امأ

 أ ام لطبيف عطاقلا ٍلقعلا ليل يلذلاب كلذ نع هزنم هللاو , ماسجألا مزاول

 . هيلإ
 .راصيألاب كردي ال هنأب هسفن حدتما هللا نأ نوريف : ىعمسلا ليلدلا امأ

 م هد ةهعم مريب مريب لرب ل رو ممم م ىع

 , 029كراصبالا كردي وهو رلصبالا هكرذت ال8 :ىلاعت لاق

 00094 ىِناَرَت نلإ# ىللاعت هلوقب ةيؤرلا ةلاحتساب مهوق ىلع كلذك اولدتساو
 َينرا بر# هنع ةياكح ىلاعت لاق . ةيؤرلا مالسلا هيلع ىسوم لاؤسل اباوج

 , 2800و ىَناَرَ نل» هلوقب ىلاعتو هناحبس هباجأف 09ه َكَيَلِإ ظن

 . ©6اةلطم ىري ال هللا نأب باوجلا اذهم ةلزتعملا لدتساف

 ةتبثملا تايآلا اولوأتو هللا ةيؤرب لوقلا اوعنم اهريغو ةلدألا هذه ىلع ءانبو

 .امل

 - صنلا ثحبم يف هريرقت قبس امك - أدبملا ثيح نم .«نيمرحلا مامإ نب

 تابثإ يف صن ©94ةرظان اَبِبَر لإ ةرضان ٍدئَموَي هوجو ىلاعت هلوق نأ
 .مهتاليوأت ىلإ تفتلي الف ليوأتلا اهيلإ قرطتي ال صوصنلاو «ةيؤرلا

 98٠. ةيآ ةرقبلا ةروس (109)
 تون ةيآ لمتلا ةروس (04)

 .؟108 ص .ةسمخلا لوصالا حرش )18١(
 #٠١. ةيآ ماعنألا ةروس (185)
 ١47. ةيآ فارعألا ةروس (5*18)
 ١47. ةيآ فارعألا ةروس (1484)
 ١47. ةيآ فارعألا ةروس (186)
 56١. ل ؟"” ص ةسمخلا لوصألا حرش رظنا (185)
 .9 55 ةيآ ةمايقلا ةروس (147
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 ةيؤرلا يفنل ضبنت الف .ةلطابف ةيؤرلا يفنل ةيعمسلاو ةيلقعلا مهتلدأ امأ

 اهفرصو ةيؤرلل ةتبثمللا تايآلا ليوأتل ةيضتقم ةلدأ ربتعت ال مث نمو اهعنمو
 .اهرهاظ نع

 اناري هللاف .ةهجلا مزلتسي ال ةيؤرلا تابثإ نأ نيمرحلا مامإ ىري ذإ

 . "48 يئرملا نم ةهج يف وه سيلو انرصبيو
 ةيؤرلا يفن يف هيلإ اودنتسا يذلا يعمسلا مهليلد نيمرحلا مامإ عنم مث

 اك ةيآلاف 240 . ٌٍرضْبألا كرد ل : ىلاعت هلوق وهو اهليوأت يضتقي ايفن

 صخألا يفنو ةيؤرلا نم صخأ كاردإلاو ,كاردإلا يفنت لبق نم هنع انركذ

 . معألا يفن مزلتسي ال

 ةقلطم كاردإلا يفنت يتلا ةيآلاف «ةيؤرلا ىنعمب كاردإلا نأ ملس ول مث

 ديقملا ىلع قلطملا لمحيف «ةرخآلاب ةيؤرلا تديق ةيؤرلل ةتبثملا ىرخآلا ةيآلاو
 الامعإ .ةرخآلا يف هارت اهنكلو ءايندلا يف راصبألا هكردت ال ىلاعت هللاف

 , 350نيتيآلل

 ال ةيؤرلا زاوج تابثإ ىلع ليلد وهف 2574 ىِناَرَت نل## :ىلاعت هلوق امأ

 .زاوجلا يفن ىلع
 ىسوم نم حص امل ةزئاج نكت مل ول ةيؤرلا نأ :ةيآلاب لالدتسالا هجوو

 ىلع لد ىسوم بلطف ليحتسملا بلطي نأ زوجي ال ذإ ءاهبلط مالسلا هيلع

 .اهزاوج
 ةلاحتسا ىلع ةلزتعملا ةلدآل هلاطبإ نم نيمرحلا مامإ هيلإ يهتني ام ةياغو

 راظتنالاب رظنلل مهليوأت نوكي مث نمو «ةلدألا هذه رابتعا مدع وه «ةيؤرلا

 .هبجوي حيحص ليلدب هنارتقا مدعل الطاب اليوأت

 يهو ةيآلا ليوأت نوريخألا لواح ةلزتعملا ىلع ليلدلا ةرعاشألا بلق الو

 ه6١٠١ ص رظنا ءاهلئاق دوصقم يف رظني ىتح اتايثإو ايفن قلطت ال ةهجلا نأ فلسلا بهذمو (1848)

 .ثحبلا نم

 19١7 ةيآ ماعنألا ةروس (149)

 .148» - ١8١ ص .داشرإلا رظنأ (190)
 ) )19١١ةيآ فارعألا ةروس 147 .
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 مامإ لوقي مك مهضعب لمحف .20َكيَلِإ ُرُظنَأ نيرأ ٌبَرظ :ىلاعت هلوق
 .هللاب ايرورض املع بلط ىسوم نأ ىلع ةيؤرلا بلط نيمرحلا

 .هموقل ةيؤرلا ىسوم لأس انإ :مهضعب لاقو

 .©*5اطلاغ ةيؤرلا زاوج دقتعي ناك ىسوم نإ :مهضعب لاقو

 تاليوأتلا نم نذإ يهف ء.اهيلع ليلد ال ىرت اك تااليوأتلا هذهو

 . ةلطابلا

 بلط ىسوم نأ ىلع ةيؤرلا لمح نم لوق ىلع نيمرحلا مامإ باجأ دقلو
 .ةيؤرلا يف صن ىلإب لوصوملا رظنلا نأب ايرورض املع

 ةيؤرلا اولمح ذإ «ىِناَرَت نلإ» ىلاعت هلوقب مهلالدتسا عم ضقانتي اذه مث
 . . يرورضلا ملعلا بلط ىلع لاؤسلا يفو ةيقيقحلا ةيؤرلا ىلع باوجلا يف

 فلاخم لوق اذهف .هموقل ةيؤرلا بلط مالسلا هيلع ىسوم نإ مهلوق امأو
 (ينرأ) لاق ذإ .هسفن ىلإ ةلوؤسملا ةيؤرلا فاضأ مالسلا هيلع ىسومف صنلل

 ءاوس هتلاحتسا ملعي ام بلطيف مهراجي نأ مالسلا هيلع ىسومل نكمي ال مث
 .هموقل وأ هسفنل

 .«َنوُلَهْجَت ّموَق ْمُكنِإط :الئاق مهيلع در الإ محل لعجي نأ هنم اوبلط |ملف
 .ءايبنألاب ءاردزا اذهف اطلاغ ةيؤرلا ىسوم بلط مهلمح امأو

 ليوأتلل بجوملا ليلدلا دوجو نم اهطباوض دقفت ىتلا تاليوأتلا لثم اذهو

 ةدسافلا تاليوأتلا نم اهل نيمرحلا مامإ رابتعاو .لوؤملا ىنعملا ةحص عم

 .طباضلا اذه نادقفل

 مامإ اهربتعي يتلا ةلزتعملا تاليوأت ىصقتن انبهذ ول لوقلا انب لوطيو

 ةيضتقملا ةلدآلا يهو .هرظن يف حيحصلا ليوأتلا طباض تدقف دق نيمرحلا

 مامإ اهربتعي يتلا تايآلل انتسارد دنع عيضاوملا هذه ضعب انركذ دقو ءاهل

 مهتاليوأتك «ةلوؤملا رهاوظلا ليبق نم ةلزتعملا اهربتعيو اهيناعم يف اصن نيمرحلا

 قلخل ةتبثملا تايآلاو قلخلا مومعب ىلاعتو هناحبس هدرفت ىلع ةلادلا تايآلل

 )١97( ةيآ فارعألا ةروس ١47.
 )١195( ص .ىداشرإلا رظنأ ١8# - 184.
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 ,059. خلا . .عبطلاو متخلل ةتبثملاو لالضإلاو ةيادهلا

 اذهف ةبرش وأ ةرسكب هرسف مث (يلام نم ائيش انالف عنمت ال) لاق ول :هلاثم

 رقبلا نم اعيطق ينعي هنأب هرسفو (ءالعلا نم اعمج تيأر) :لاق ول هلاثمو
 .©""الزاه وأ الهاج هبحاص لعجي اضيأ اذهف ءاهحلصي اب ملع ىلع يه ذإ

 لثم ازغلم مالكلا بحاص نم لعجي ليوأت لك ةلطابلا تاليوأتلا نمو

 وأ ميمدلا هيبشت ذإ ءايمد وأ رخبأ الجر هب دارأ مث (ادسأ تيأر) لاق ول

 هلوق لزني ميمدلا وأ رخبألا ديري هنوكف .ةغل لمعتسي ال امم دسألاب رخبألا

 .لطاب ليوأت اذهف نييبتلاو ميلعتلا ةلزنم ال زاغلألاو يجاحألا ةلزنم

 نأك كلذو هلوق ةكاكرو هلئاق ةحاصف مدع هنم مزلي ليوأت لك كلذكو

 اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ) : لكي هلوقل فانحألا ريسفتك

 . ةبتاكملا ىلع لومحم هنأب ©057(لطاب
 لمحي فيكف مومعلا ظافلأب ٍةكَك يبنلا ربع ذإ ءديعبو لطاب ليوأت اذهف

 دوعي ليوأتلا اذهف رئارحلا ىلع لمحي الو عوقولا ةردان وأ ةذاش ةروص ىلع

 .259لطاب ليوأت وهف كلذك ناك ام لكو لاطبإلاب صنلا لصأ ىلع

 :نيمرحلا مامإ دنع ليوأتلا قرط  ه

 ام بسح ةيعمسلا رهاوظلا ليوأت 5 كلاسم ةدع نيمرح ا مامإ كلسي

 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ماقملا هيضتقي

 .ثحبلا نم ال5 .؟ا١ ص رظنا )١94(

 )١1965( ص ع١ ج 0148 ةرقف ناهربلا رظنا 60775.

 لاقو ,نسح ثيدح ىسيعوبأ لاقو .408 ص  ج ١4 باب حاكنلا باتك يف يذمرتلا هاور )1١97(
 ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورا .حيحص ثيدح ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا
 .؟#1ص "ح

 )١97( ةرقف ناهريلا رظنا  .4١ج ١ ص ١7ه.
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 .فوذحم فاضم ريدقتب هرهاظ نع ظفللا فرص : الوأ

 ةفصلا ةفاضإ ال .«كلمتلا ةفاضإ ىلع ةفاضإلا لمحب ظفللا فرص : ايناث

 . فوصوملا ىلإ
 .هصصخ مومعلا ظفللا رهاظ ناك اذإ : اثلاث

 .هديق اقلطم ظفللا رهاظ ناك اذإ : اعبار

 .احوجرم الاتحا هلمتحي رخآ ىنعم ىلع ظفللا لمحب لوؤي : اسماخ

 «ةيدقعلا هتاليوأتل انضرع ءانثأ ركأ ةجردب كلاسملا هذه انل حضتت فوسو

 .راركتلا ةيشخ ةيقيبطت ةلثمأ ركذ انيشاحت دقو

 :اهاطبإو ةيدقعلا نيمرحلا مامإ تاليوأت نم - 5

 ةلوؤملا رهاوظلا ليبق نم نيمرحلا مامإ اهربتعا يتلا ثيداحألاو تايآلا نم

 .ةيريخلا تافصلا تابثإ نمضتت ىتلا ثيداحألاو تايآلا

 لوزنلاو بنجلاو قاسلاو مدقلاو نيعلاو نيديلاو هجولاك ةيربخلا تافصلاف
 تدرو (ى «ىلاعت هلل نيمرحلا مامإ اهتبثي مل اهعيمج نايتإلاو ءيجملاو ءاوتسالاو
 ثيداحألاو تايآلا ةلالد فعضتسا لب «.ةحيحصلا ثيداحألاو تايآلا امم

 كلذو اهيلع ةلادلا اهيناعم ىلع تافصلا هذه ركذ اهيف ءاج ىتلا ةحيحصلا

 : ةيلاتلا_بابسألل

 ليلدلاب ديؤم ريغ اهرهاظف مث نمو القع هدنع تبثت ال تافصلا هذه نإ ١

 .ىلقعلا
 ليلدلاو ءملاعلا ثودح ىلع لادلا ليلدلا ضقاني تافصلا هذه ضعب -؟

 ءاوتسالا ةفص تابثإ اضفار عضاوم ةدع يف اذه ررك دقو .هدرط بجي

 .ءيجملاو لوزنلاو

 اك اعمس تتبثأ ول اهنأ ىري وهف .نيديلاو هجولاك رخآلا ضعبلا امأ

 يف ىري يتلا .تافصلا ةيقب تابثإ مزلل .يرعشألا بهذملا ةمئأ لعف

 .ملاعلا ثدح ليلد لاطبإ وأ .ثودحلاب ىلاعت هفصو امإ ىلاعت هلل اهتابثإ

 .ةدح ىلع ةفص لكل نيمرحلا مامإ ليوأتل انضرع يف هليصفت يتأي لامجإ اذه
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 :نيديلا ةفصل هليوأت - الوأ

 ىلاعت هلل ةفصلا هذه نيمرحلا مامإ لبق يرعشألا بهذملا ةمئأ تبثأ

 ذإ .هيف محل هتفلاخمب حرصو اذه مهتابثإ نيمرحلا مامإ ىكح دقو .اعمس
 اخبوم ىلاعت هلوق يف نيديلا لمح نوعنمي ةمئألاف ءاهدقتنا مث مهتلدأل ضرع

 لمحلا ذإ .ةردقلا ىلع 2204 ّيَدّيِب ُتْقَلَخ ال َدُجْسَت نأ َكَعَنماَمط :سيلبإل
 «سيلبإ ىلع مالسلا هيلع مدآ زيمت نايبو صيصختلا ةدئاف يغلي ةردقلا ىلع
 تبثأ نمو ...) :نيمرحلا مامإ لوقي .ةردقلاب ةقولخحم تاقولخملا عيمج ذإ

 تالالد هيلع تلدام ىلع ةدئاز اهنأ ىلإ راصو ةيعمسلا تافصلا هذه

 تقل ال َدُجْسَت نأ َكَعَنَماَم8 سيلبإ خيبوت يف ىلاعت هلوقب لدتسا .لوقعلا
 , 31950 ٌىَدَيِب

 هلل ةعرتخم تاعدبملا ةلمج ذإ «ةردقلا ىلع نيديلا لمحل هجو الو اولاق
 .©"'27(صيصختلا ةدئاف لاطبإ كلذ ىلع لمحلا يفف «ةردقلاب ىلاعت

 ,رهاظلا ليبق نم ةيآلا نأ نيبو قباسلا مهليلد نيمرحلا مامإ فيز دقو

 قلخلا نأ ةيآلا رهاظ نأل كلذو .قافتالاب دارم ريغ اهنم موهفملا رهاظلا نأو

 رهاظ نألو .لقعلا كلذ ىلع لدي (ى «ةردقلاب عقي نإ قلخلاو .نيديلاب عقو
 هيلع قفتملا حيحصلاو .نيديلاب قولخم هنأل دوجسلا قحتسا مدا نأ ةيآلا

 نوكي اذهبو نيديلاب اقولخم هنوكل ال .كلذب رمأ هللا نأل دوجسلا قحتسا هنأ

 .ليوأتلا نيعتيو دارم ريغ ةيآلا رهاظ

 نيقباسلا ةمئألا تابثإ يأ  اذهو ..) :نيمرحلا مامإ لوقي كلذ يفو

 ,ةردقلاب الإ عقي ال قلخلا نأب تضق لوقعلا نإف .ديدس ريغ  نيديلل هيلع
 ريغب مالسلا هيلع مدا قلخ عوقو داقتعال هجو الف ءارداق رداقلا نوكب وأ

 هل دجسي نأ قحتسا ام مالسلا هيلع مدآ نأ هانلقام حضوي امو «ةردقلا

 بجوم يف هب ىضقم هيلع قفتم كلذو .نيديلاب قلخلا نم هب صصخ ال

 عطقلا ققحم لك ىلع بجو اذإف .هللا رمأل اعابتا دوجسلا مزل امنإو .لقعلا

 7” ةيأ ص ةروس (199)

 ١٠6١. ص «.داشرإلا )٠9٠١(
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 يضتقي ةيآلا رهاظو .نيديلاب قلخ هنأل هل دجسي مل مالسلا هيلع مدآ نأب

 لقعلاو اذإ كورتم رهاظلاف .ةيآلا هتنمضت اب مدا صاصتخال دوجسلا ءاضتقا

 ."'0(ةردقلا هب قلخلا عقي يذلا نأب مكاح

 اصن ةيآلا هذهل هرابتعا مدع يف نيمرحلا مامإ نأ انركذ نأ قبس :تلق

 وه لب ء.دودعملا يف صن ددعلا نأ يف هبهذم فلاخو .باوصلا بناج دق

 سيل العو لج هنأ وهو رخآ رمأو ءرمأ اذه .©'9صنلا نم ايلعلا ةبترملا يف

 اصن ةيآلا تيقب ليوأتلا لطب اذإو .نيديلا ظفل اممم لوؤي ىتح .ناتردق هل

 دوجسلا قاقحتسا يف ةلع هيديب مدا قلخ نوك حصو «نيديلا ىلع ةلالدلا يف

 .ةفورعملا ةيهلإلا ننسلا قيرط نع تاقولخملا نم هريغ نع كلذب هزييمتل

 ال .لوقي اك .دوجسلل هقاقحتسا يف ةلع نيديلاب هقلخب مدآ زيمت نوكو

 تلد امك اضيأ كلذب هل هللا رمأل هل سيلبإ دوجس قحتسا هنأ نم عنمي

 مدع هيلع قفتملا نم هنأ نيمرحلا مامإ ىوعد نإف مث نمو .ىرخأ ةيآ هيلع

 ريغ ىوعدلا هذه .نيديلاب قلخلا نم هب صصخ امب دوجسلل مدا قاقحتسا
 اللعم نوكي ال صاخلا ءىبشلا قاقحتسا نأب ىضقي لقعلا لب ةحيحص

 .هب ةصاخ ةفص دوجو هتلع نوكت لب ةكرتشملا رومألاب
 امك "هللا ديب مدآ قلخ نيب ينانت ال هنأ وهو ىرخأ ةظوحلم كلانهو

 سراغلاف .نيمرحلا مامإ لوقي امك «هللا ةردقب هنوك نيبو «ةيآلا يف صن
 .يفانت الو هتردقل رثأ تقولا سفن يف كلذو هديب سرغلا سرغي

 هب زيمتي ام نايب وه ةيآلا ىوحف نأ حضاولا نم هنأ كلذ ىلإ فضأ

 وه اذهو لجو زع هللا يديب اقولخم هنوك وهو .قلخلا يف سيلبإ ىلع مدأ
 اهانعم يف اصن اهنوريتعي لب «ةردقلاب نيديلا نولوؤي ال ةمئألا لعج يذلا

 اذه كلس انيب كلذ نيمرحلا مامإ ركني اذملف .ىوحفلا هذه ىلع ءانب

 هللآ# ىلاعت هلوق يف كلذو .ىيش لكل هللا قلخ مومعل ريرقت يف قيرطلا

 ١656. ص ءداشرإلا (501)

 .ةلاسرلا نم 55٠١ ةحفص عجار 25

 .ةلاسرلا نم 51١" ص عجار )*59١(
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 حدمتلا قاسم تقيس اهنأ يهو ةيآلا ىوحفل ارابتعا 94"2ءْئيش َّلُك ٌقِلَخ
 .قلخلا مومعب الإ كلذ يف حيحصلا ههجو ىلع حدمتلا نوكي الو

 اهربتعي نأ يغبني ناكو «هدنع صن ىلإ رهاظلا ليوحت يف ةربتعم ىوحفلاف

 .ةروكذملا ةيآلا يف كلذك

 :نيعلا ةفصل هليوأت - ايناث

 ةفص ركذ اهيف ءاج يتلا ةقب ةقباسلا ةيآلا ليوأت يف نيمرحلا مامإ أطخأ اكو

 ةفص تابثإ اهيف ءاج يتلا ةيآلا ٍليوأت يف أطخأ كلذك « ىلاعت هلل نيديلا

 مامإ دنع ةيآلا هذهف «©'' *0اننيعأب ىرت» : ىلاعت هلوق يهو ىلاعت هلل نيعلا

 ءانيعأ هلل نأ اهرهاظ نأ ىعّدي ذإ ,لوقي اك قافتالاب رهاظلا ةلازم نيمرحلا

 بجو اعطق دارم ريغ رهاظلا اذه ناك امو .هللا نيعأ يف يرجت ةنيفسلا نأو
 تسيل نيعلا ةفص تابثإ ىلع ةيآلا هذه ةلالد نأ كلذ نم هدارمو ءاهليوأت

 ةلازمف نينيعلا ركذ ىلع ةلمتشملا ةيآلا امأف) :نيمرحلا مامإ لوقي .ةيعطق

 مالسلا هيلع حون ةنيفس نع ءابنإلا يف ىلاعت كرت كلذكو ءاقافتا رهاظلا

 «ىلاعت هلل انيعأ قيقحتلا ىلإ نيمتنملا نم دحأ تبثي لو «04اَنيعِْب ىرجت»
 ظفحلاو ةكئالملاب طوحملا ناكملاب انم يهو ءاننيعأب يرجت اهنأ ةيآلاب ىنعملاو

 .209(. . .عمسمو كلملا نم ىأرمب نالف لاقي «.ةياعرلاو

 :ٍيليام قباسلا نيمرحلا مامإ صن ىلع هظحلن امو

 هذه تركذ يتلا تايآلا لب «نينيعلا ركذ ىلع ةلمتشم ةيآ دوجو مدع :الوأ

 .عمجلا ةغيصب وأ درفملا ةغيصب امإ ةفصلا

 ذِإ «ةريثك ةطلآ تبثي اهرهاظ ةيآلا نإ :لوقي نأ نيمرحلا مامإ تاف :ايناث

 .عمجلا ريمض ىلإ نيعألا تفيضأ

 .51 ةيآ رمزلا ةروس )٠١5(
 ١4. ةيا رمقلا ةروس )9١(

 ) )7١5ةيآ رمقلا ةروس ١4.
 ٠١70( ص .داشرإلا ١89.
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 (ىلاعت هلوق ينعي» هذه رهاظ نأ يمهجلا ىوعدو ...) :ميقلا نبا لوقي
 ىلع هرهاظ لد نإ هنإف .رهاظ بذك ةريثك نيعأ تابثإ "' انني ىرجت»

 انإ 4اَسيعَأب ىرجت» : ىلاعت هلوق كلذكو 2« نيريثك نيقلاخ ىلع لد ةريثك نيعأ

 , 59(. .ةدحاو تاذ ىلع ال ةددعتم تاوذ ىلع ةريثك نيعأ كمعزب هرهاظ

 يراخبلا هاور 5 لدتسا .ةدحاو نيعب ىلاعت يرابلا فاصتا عنم نم : اغلاث

 ."'(روعأب سيل مكبر نإ» :لاق هنأ ِةكَك هللا لوسر نع

 نيع تابثإ دارملا سيل هنأ يف حيرص ثيدحلا اذه نأ ميقلا نبا نيبف

 اولع كلذ نع هللا ىلاعت .ءرهاظ روع كلذ نإف ءالإ سيل ةدحاو

 يل . اريبك

 ىلع اليل» ضبني ال .ىرخأ ةيآ يف اهعمج ةيآ يف ةفصلا هذه دارفإ :اعبار

 . ىنثم بطاخملاو بولقلا عمجف دف #2219 . ميول تغص قط ىلاعت لوقي

 رهاظ نم مهفي الو «ينيعب تيأر لوقت نينثالا ديرتو دحاولاب ربعت ةراتو
 .ةدحاو نيع الإ هل سيل ملكتملا نأ باطخلا

 هعمجو هتينثتو فاضملا دارفإ يف ةعونتم برعلا ةغل نإ) : ميقلا نبا لوقي

 هودرفأ درفم ىلإ لصتملا دحاولا اوفاضأ نإف «هيلإ فاضملا لاوحأ بسحب

 مسا ىلإ هوفاضأ نإو ءهوعمج ارمضم وأ ارهاظ عمج مسا ىلا هوفاضأ نإو

 0 55( كول ٍتْغَص ذقف» : ىلاعت ملوقك هعمج مهتغل 5 حصفألاف ىلنثم

 اوقتو م9 سيدي اوعطقاف َهَق ةراَسلآَو ُقراّسلآَول :ىلاعت هلوقكو نابلق اىل

 7 (هبلقو (هناسل نولوقيف فاضملا نودرفي ةراتو .امهقانعأ برضا :برعلا

 315 ةيآ رمقلا ةروس 24١

 ) )7٠09ص .قعاوصلا رصتخم 74.

 يبأ مامإلا حيحص حرشب يرابلا حتف . (ينيع ىلع عنصتلو) ىلاعت هلوق باب يف يراخبلا ةجرخأ 2(

 .788 ص كج .يراخبلا ليعاسإ نب نب دمحم هللادبع

 ) )5١١ج «ةلسرملا قعاوصلا ١ ص 208.

 .؛4 ةيآ ميرحتلا ةروس )5١9(
 .5 ةيآ عميرحتلا ةروس (1515

 .”م ةيا ةدئاملا ةروس )05١5(
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 برعلا ةغلب لزن امنإ نآرقلاو .«نيسرتلا روهظ لثم امهارهظ» :هلوقك نونثي
 اوبعالتو نيدلا اودسفأ نيذلا ..طابنألاو ""مطا|طلاو مجعلا ةغلب ال

 . .نيلهاجلا ليوأتل ةضرع اهولعجف صوصنلاب
 مهفي الو انيديأب ذخأنو انئيعأب كارن .ملكتملا لوق عماسلا ىلع سبتلي الو

 ."'"0(دحاو هجو ىلع ةريثك انويع ضرألا هجو ىلع رشب هنم

 ميلستلا عم ىتح نيعلا تابثإ يف صن ةيآلا نأ مزجأ نأ عيطتسأ :اسماخ

 لاععتسا نأل .نيمرحلا مامإ هركذام وحن ىلع ةياعرلاو ظفحلا اهانعم ةيآلا نأ

 ةفصلا هذه هل نكت مل نمل حصي ال ةياعرلاو ظفحلا نع ريبعتلل نيعلا ةظفل

 .(235هيف سيل اب هسفن هللا حدتمي نأ نكمي ال مث ةقيقح

 :(هجولا)» ةفصل هليوأت - ائلا

 ىلاعت هلل هجولا ةفص تابثإ اهيف ءاج يتلا ةيآلا نأ ٍنيمرحلا مامإ ىري

 ٍلكَجلا وُد َكّبَر ُهْجَو ىَقَيَو ٍناَف اَهْيَلَع ْنَم ُلُك» ىلاعت هلوق يهو

 تاذلا ىتح ءيش لك لمشي ءانفلا نأ اهرهاظ نأ ىري "204 ماَركِإلآَو

 . نيمرحلا مامإ رظن يف رهاظلا وه اذه هجولا ةفص ادعام ةيهلإلا تافصلاو

 .ةيآلا ليوأت هدنع بجو امتح الطاب رهاظلا اذه ناك الو

 تبثت ال مث نمو .هجولا ةفص تابثإ يف صن ال رهاظ ةيآلا نأ دصقملاو

 لمحل هجو الف) نيمرحلا مامإ لوقي .هدنع اهليوأت بجي لب ةفصلا كلت اهب
 لب «ىلاعت هلل ةفص قلخلا ءانف دعب ءاقبلاب صتخت ال ذإ .ةفص ىلع هجولا

 ,("19(. . .دوجولا ىلع هجولا لمح رهظألاف .ةبجاولا هتافصب يقابلا وه

 مهفام ةيآلا رهاظ نم مهفي دحأ الف .طوقسلا رهاظ نيمرحلا مامإ مالكو

 .نيمرحلا مامإ

 8 ص قعاوصلا رصتخم )5١15(
 .59 - 58 ص ةيطساولا ةديقعلا حرشو 754*2 ص .يجافخ دومحم .د ,ةيفلسلا ةديقعلا 77 210
 .؟ا0/ 5١ ةيآ نمحرلا ةردس (71)
 .6١ال ص «.داشرإلا (؟519)
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 ريرقت ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالا نم ةيمهجلا اوعنم حلاصلا فلسلا نإ لب

 ىلع اهتلالد اوعنمي نأ ىلوألا باب نمف شرعلاو رانلاو ةنحلا ىلع ءانفلا عوقو
 ءهجولا ادعام تافصلاو تاذلا لمشي ءانفلا نأ نم نيمرحلا مامإ همهفام

 .دوجولاب هجولا لوؤي هلعج يذلا رمألا

 فقس هنأل بهذي الو ديبي الف شرعلا امأو) :لبنح نب دمحأ مامإلا لوقي

 ّالِإ ُكِلاَه يش ُلُكط هلوق امأو .ديبي الو كلبي الف هيلع هللاو .ةنجلا

 : ةكئالملا تلاق ("7هيناف اَهْيَلَع ْنَم لكل لزنأ هللا نأ كلذف ""04هّهجَو

 تاومسلا لهأ نع ربخي نأ هللا لزنأف ءاقبلا يف اوعمطو ضرألا لهأ كله

 ههجو الإ تيم ينعي كلاه ناويح لا نم ءيش لك لاقف .نوتومت مكنأ ضرألاو

 .©""9(توملاب كلذ دنع اونقيأت تومي ال يح هنأ

 هلل هجولا ةفص نوتبثي نيمرحلا مامإ لبق يرعشألا بهذملا ةمئأ نإ مث

 هناحبس هلل نإ :نولوقتأ لاقف انلأس نمف) ةنابإلا يف ءاج «ةيآلا هذهب ىلاعت

 ؟اهجو

 ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد دقو نوعدتبملا هلاق امل افالخ كلذ لوقن :هل ليق

 "900 ماركإلاو لكَجْلا وُذ َكّبَر ُهْجَو َقبيَرِل
 .©""*هجولا ةفص ابثم ةقباسلا ةيآلاب لدتسا ذإ ينالقابلا لعف كلذكو

 هلوق يهو ةقباسلا ةيآلا يف تعنلا نأل ةفص هجولا نأ ىقهيبلا دكأ دقلو

 :لوقي هجولل تعن "04 ماَرِْإلاَو لْلَجْلآ وُد َكّبَر ُهْجَو قيل ىلاعت
 ود 3 :لاقف ءهجولا ىلإ تعنلا فاضأو «تاذلا ىلإ هجولا فاضأف)

 ,ةفص تاذلل نكي ملو ,ةلص هجولا ركذ ناك ولو "04 ِماَرْكإِلآَو لّلَجْلآ

 .84 ةيأ صصقلا ةروس (570)
 .؟5١ ةيآ نمحرلا ةروس )57١(

 .608 ص .ةيمهجلا ىلع درلا (5590)

 .30/ ةيآأ نمحرلا ةروس (57)
 ١١4 - ١56. ص ةنابالا )5١1(
 .708 ص ديهمتلا رظنأ )7١6(

 .717 ص نمحرلا ةروس (؟75)
 . ؟17/ ةيآأ نمحرلا ةروس (770
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 تعن هنأ انملع .ماركإلاو لالجلا وذ :لاق الف .ماركإلاو لالجلا يذ لاقل

 ,("59(تاذلل ةفص وهو هجولل

 هجولا ينعأ ةفصلا هذه تابثإ نمضتت ةريثك ثيداحأ كلانه ْنِإ مث

 . ىلاعت يرابلل

 ءميركلا ههجوب ىلوملا الئاس ِكك لوسرلا اهب اعد ىِتلا ةيعدألا كلذ نمف

 ولو باجحلا ثيدح اهنمو .ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي نأ يبنلا يبن اهنمو
 .©""9هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرُحأل برلا هفشك

 ةيآلا ةيصن ىلع ةلادلا نئارقلا نم ريتعت ىتلا ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ

 رهاوظلا نم اهرابتعا لطبتو «ىلاعت هلل هجولا تابثإ ىلع اهتلالد يف ةينآرقلا
 .نيمرحلا مامإ لعف امك ةلوؤملا

 اهيف يتلا راثآلاو ثيداحألاو تايآلا قايس ربدت نم نإ) :ميقلا نبا لوقي

 ىلع اهلمح نم نالطبب عطق ماركإلاو لالجلا يذ ىلعألا هللا هجو ركذ

 , "52( . . .زاجملا

 :ةيعملا تايآل هليوأت - اعبار

 أطخأ ثيح ةلوؤملا رهاوظلا ليبق نم ةيعملا تاي نيمرحلا مامإ ربتعا دقو
 نأ ْمُكَعَم َوُهَر :ىلاعت هلوق يف ةيعملل رهاظلا العلا ديدحت يف

 مُهعباَر و وه الإ ِةَثَلَت ىَوَجَن نم ُنوُكَي اما ىلاعت هلوق يفو 704 منكَ
 . 0994 ْمُهَعَم وه َّإ رت الو كلذ نم ند الو ْمُهُسِداَس وه الإ ةَسْمحاَلَو

 انعم هللا نأ نيتقباسلا نيتيآلا يف ةيعملا رهاظ نأ نيمرحلا مامإ ىععدا ذإ

 .هتطاحإو هملعب انعم هللا نأب ةيعملا ليوأت نيعتف .لطاب ىنعم اذهو هتاذب

 ليوأت بوجوب هريبعت دح ىلع ةيوشحلا مزليل لاق ام لاق امنإ نيمرحلا مامإو

 4١9. ص «.قعاوصلا رصتخم رظنأو 2.88 ص يقهيبلل داقتعالا (5658)
 47١ 473١. ص .ةلسرملا قعاوصلا رصتخم رظنا (569)

 .472© ص .ةلسرملا قعاوصلا رصتخم رظنا (70)
 .؛ ةيا ديدحلا ةروس (؟١91)

 .ا/ ةيآ ةلداجملا ةروس (؟9؟)

 - ؟541ا/-



 فرصب ليوأتلا ليبق نم ةيعملل مهنم ريسفتلا اذه نأ هنم انظ .ةطاحإلاو

 .لمتحم رخآ ىنعم ىلإ رهاظلا هانعم نع ظفللا

 ."”7لكلا ليوأت يضتقي ضعبلا ليوأتف
 تاذلاب ةبحاصملاو ةطلاخملا يضتقت عم نأ برعلا ةغل يف سيل هنأ عقاولاو

 مالسإلا خيش لوقي .نيمرحلا مامإ مهوت (ىك ةيآلا رهاظ نوكي الف ةرورض
 ةغللا يف اهرهاظ سيلف تقلطأ اذإ ةغللا يف عم ةملك نإ ...) :ةيميت نبأ

 اذإف .ءلامش وأ نيمي نع ةاذاحم وا ةسامم بوجو ريغ نم .ةقلطملا ةنراقملا الإ

 ,(""9(ىنعملا كلذ يف ةنراقملا ىلع تلد يناعملا نم ىنعمب تديق

 .("'9(اهرهاظ نع تفرص دق لاقي ىتح «.قلخلاب ةطلتخم

 00(مكَعَم و وهو» نارقلا يف هللا ركذام نايب باب) 7 مامإلا لوقيو

 ف :لوقي . 774كم ىَنِإل ىسوم ا قانن لج هللا لاق هوجو ىلع اذهو

 ْنَرَحت آل هبحّصل ُلوُقَي ْذِإ راغْلا ىف اَمُْدِإ َنيَنْثآ نان :لاقو امكنع عفدلا
 .انع معفدلا يف ينعي لوقي 10ه انَعَم هللآ ن نإ

 ْعَم هللآَو هللا نْذِإِب ةريثك هَ ْتَبَلَع ةَليلَق ٍةّ نم مك9 :لاقو

 .يهودع ىلع مهل رصنلا يف لوقي ."”94َنيَِّصلا
 قيل 4 مكَعَم هللآو َنْوَلْعألآ منو ٍمْلَّسلآ لإ اَوُعْدَتَو اون الفل :لاقو

 ُتَْحْضُأ لاَق ناَعْمَجْلآ اًَءاَرَ نمد لاقو' . مكودع ىلع مكل ٍرصنلا يفف

 نوعلا ف لوقي ("417 نيِدهيَس ير َىعَم َإ 3 ّلاَق . َنوُكَرْدْل نإ ئَسوُم

 15١. ص .داشرإلا رظنا (78")
 ”*٠١. ص (.5 ج يواتفلا عومجم (585)
 3٠١5 ص .ه ج يواتفلا عومج (77ه١

 .4 ةيآ ديدحلا ةروس (7*)

 . 145 ةيآ هط ةروس (70

 4٠ ةيآ ةبوتلا ةروس (788)
 . 549 ةيآ ةرقبلا ةروس (”*و)
 ."ه ةيآ دمحم ةروس (140)
 .5؟ - 5١ ةيا ءارعشلا ةروس (551)
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 .©"؛9(نوعرف ىلع

 :نيمسق ىلإ مسقنت نذإ ةيعملاف
 .ةصاخ ةيعمو - ةماع ةيعم
 هللآ َّنِإ ْنَرحَت آل» :ىلاعت هلوقك ةيانعلاو ةياعرلاب نوكت ةصاخلا ةيعملاو

 عمو مهعم هللا نأ عم «هدييأتو هرصنب ركب يبأو يبنلا عم يأ 1459و انعم
 عم هللآ ّنِإظ :ىلاعت هلوق كلذكو .هملعب هنوقحالي نيذلا| شيرق يكرشم

 نوكت نيقتملاب ةصاخ ةيعم هذهف , 40 نوُئسح مه َنيِذْلآَو اوَقتَأ َنيِذْلآ

 .دييأتلاو رصنلاب
 عيمج عم وهف "#40 . . . متنكام نيا مكعم وهو## ىلاعت هلوق امأو م لى مومط هرريلال ل عع 5

 . ملعلاب تاقولخملا

 دحأ رايتخا نأو .ظفللا نم ةرهاظ ةريثك ناعم ةيعملل نأ حضتي اذهبو

 اذه ربتعي الو .قايسلل اعبت هديدحت نوكي امنإ لامعتسا لك يف يناعملا هذه
 | .نيمرحلا مامإ هيلإ بهذي اك ليبأتا ليبق نم رايتخالا

 أو ءرظنلا ىنعم ددعتب هرارقإ عم نيمرحلا مامإ ن أ انيب نأ قبس دقو
 ٍذْئَموَي ةوجو# ىلاعت هلوق يف رظنلا ريتعا كلذ عم لوقأ ةددعتم ناعمب يتأي

 اى ةيلاقملا ةنيرقلل كلذو ةيؤرلا تابثإ يف صن 0: ةرظان اَبعَر َّلِإ ٌةَرِضاَّن
 «ةيؤرلا تابثإ يف اصن ربتعي نأ نم رظنلا ىنعم ددعت هعنمي ملف . هنايب قبس

 لصيل ةيعملا ىنعم ديدحت يف أطخأ (ك ءرظنلا ىنعم ديدحت يف ءىئطخب مو
 . موصخلا كلذب امزلم اهليوأت بوجو ىلإ

 هذه يف ةيلاقملا ةنيرقلا ربتعي نأ - ةيعملا يناعم ددعت ءازإ هيلع ناك دقل
 نود انه .ةدوصقملا ةيعملا ىنعم ديدحت يف اقباس هيلإ انرشأ ام يهو «ةيآلا

 اصن ةنيرقلا كلت اهلعجت ثيح ةطاحإلاو ملعلا ةيعم اهب ينعأو يناعملا ةيقب

 .04 ص ةيمهجلا ىلع درلا (157)
 4٠ ةيآ ةبوتلا ةروس (74*)

 ) )1١44ةيآ لحنلا ةروس ١١8.
 ةيا ديدحلا ةروس (7؟1:60) 4.

 ) )745.ا9ا“ 77 ةيآ ةمايقلا ةروس
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 ملع ريرقتب تحتتفا ةيآلا نأ يهف اهيلإ ريشن ؛د يتلا ةيلاقملا ةنيرقلا هذه امأ

 : ىلاعت هلوق يف ىنعملا اذه ريرقتب تمتتخا مث «ضرألاو تاومسلا يف امل هللا

 ."04ميِلَع ٍءيش ْلُكِب لنآ نإ
 110 ئّوتسأ ٍشرَعْلآ لع ٌنمحّرلا» :ىلاعت هلوق نأ كلذ ىلإ فضأ

 هلل ةبسنلاب ةيعملا نوكت نأ ةلاحتسا ىلع ةلادلا ةينآرقلا ةيظفللا نئارقلا نم

 ءاوتسا توبث ىنعملا اذه نم عنمي ثيح ةطلاخملا ىنعمب نآرقلا يف ىلاعت

 .شرعلا ىلع ىلاعت هللا

 :نايتإلاو لوزنلاو ءىجملا تافصل هليوأت  اسماخ

 :لوزنلاو ءيجملا ةفص

 نولوقيو ىلاعت هلل نايتإلاو لوزنلاو ءيجملا ةفص حلاصلا فلسلا تبغي

 هلاعفأ كلذكف تاوذلا هبشت ال هتاذ هنأ (ىف هلالجب قيلي ءىجبو لوزن وه

 هسفن هب فصو اب ىلاعت هللا نوفصيف .«تافصلاو لاعفألا هبشت ال هتافصو

 هيبشت الو فييكت الب اتابثإ لاكلا توعن هل نوتبثيو .هلوسر هب هفصو امبو

 .ليطعت الو
 هقلخل هللا ةهمباشم ىضتقي ةفصلا تابثإ نأ اونظ (لف تافصلا ةافن امأ

 ْ .اهولوأو ىلاعت هيلع اهقالطإ اوعنم
 .ايناث اولطعف الوأ اوهبش مهنإ يأ

 ءيجملاو نايتإلاو لوزنلاب فصتي ال لجو زع هللا نأ مهف نيمرحلا مامإو

 غيرفت وه نايتإلاو ءيجملاو لوزنلا ةيقيقحف .ماسجألا توعن نم هذه نأل
 نيمرحلا مامإ بهذ دقف هللا قح يف اعنتمم اذه ناك امو ,ناكم لغشو ناكم

 .تافصلا هذه ليوأت ىلإ

 : ىلاعت هلوق يه نايتإلاو ءيجملاب هسفن اهب هللا فصو يتلا تايآلاو

 . ةيآ ةلداجملا ةروس (؟50
 .© ةيآ هط ةروس (744)
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 .©":عاّنَص اًفَص ُكَلَمْلآَو َكْبَر ءاَجو»
 ماَعْلآ َنَم لَلَظ ىف لآ ُمُهِتنَي نأ لإ َنوُرُطَي ْلَمِه : ىلاعت هلوقو
 ."**4(ةكتلملاو

 نع هللا ىلاعت لاوزلاو لاقتنالا ءيجملاب ىنعملا سيلو) :نيمرحلا مامإ لاق

 ,200(.. .كلذ

 ءاعدلا باب يف يراخبلا هاورام وه لوزنلا ةفص هيف يذلا ثيدحلاو

 ىلاعتو كرابت انبر لزني» :لاق لك هللا لوسر نأ نم ليللا رخآ نم ةالصلاو

 ينوعدي نم :لوقي رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك
 .©09(هل رفغأف ينرفغتسي نم .هيطعأف ينلأسي نم .هل بيجتسأف

 غيرفتو لاقتنالاو لوحتلا ىلع لوزنلا لمحل هجو الو) :نيمرحلا مامإ لوقي
 توعنو ماسجألا تافص نم كلذ نإف ءهريغ لغشو ناكم

 . 209( . . . مارجألا
 لوزنلا تابثإ ثيدحلا رهاظ نأ نظ نيمرحلا مامإ نأ انل حضتي اذهبو

 اذه ليوأت بجيف اذل ءهريغ لغشو ناكم غيرفتو لوحتلا هتقيقح يذلا

 .نايتإلاو ءيجملا تابثإ يف ةدراولا تايآلا ليوأت بناج ىلإ اضيأ رهاظلا

 مامإ لوقي اك سيل برلل نايتإلاو ءيجملاو لوزنلا رهاظ نأ عقاولاو
 «لطاب مهف اذه لب ناكم لغشو ناكم غيرفت يضتقي كلذ نأ نم نيمرحلا

 .هلالجب قيلي اك ىلاعت هلل اهتابثإ مدعو ةفصلا ليطعت يف ةجح نوكي الو
 لوزن نم تمهف امل ةدسافلا لوقعلاو ةلطابلا ماهوألا نإ) :ميقلا نبا لاق

 هطوبهو هنايتإو قولخملا ءيجم نم مهفي ام هوندو هطوبهو هنايتإو هئيجمو برلا
 يف تعقوف كلذ ةقيقح تفن ءاناكم لغشي وأ اناكم غرفي نأ وهو «هوندو

 ةفيعضلا لوقعلا هذه تملع ولو «ليطعتلا روذحمو هيبشتلا روذحم :نيروذحم

 7١. ةيآ رجفلا ةروس (749)
 31١١. ةيآ ةرقبلا ةروس (760)

 ) )161١ص «.داشرإلا ١69.

 21١١48 ثيدحلا مقر 278 ص ا“ ج يراخبلا حيحص .حرشب يرابلا حتف (569)
 15١ ص .داشرإلا ةلحس]
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 هعمس نأ |(ى «هئيجمو هنايتإو قولخملا لوزن هبشي ال هنايتإو هئيجمو هلوزن نأ

 اذإو .كلذك ميركلا ههجوو ةميركلا هدي لب .كلذك هتايحو هملعو هرصبو
 هتاذ هتقيقح فنت مل نإف .هتقيقح يفنت فيكف لوزن هلثمك سيل الوزن ناك

 هيفن يف مهمزل هوتبثأ ىنعم يأ نإف ءاوضقانت الإو ةيلكلاب هلاعفأو هتافصو

 قرفلل نودجي الو هسفنل هتبثأ ام هلل نيتبثملا ةنسلا لهأ هب اومزلأ ام

 , 1999 (اليبس

 نايتإلاو لوزنلاو ءيجملل ةتبثلا ثيداحألاو تايآلا نأ لوقلا ةياغو

 ليبق نم تسيلو «ىلاعت هللا تاذب قئاللا ىنعملاب اهيناعم تابثإ يف صوصن
 .نيمرحلا مامإ ىري امك ةلوؤملا رهاوظلا
 :ءاوتسالا ةفصل هليوأت - اسداس

 ٍشرَعْلا َلَع ُنَمحّرلآا» :ىلاعت هلوق يف ءاوتسالا نيمرحلا مامإ لوأ

 دارملا نأ ىلا مهضعب بهذ) :لاقف ةبلغلاو رهقلاو رادتقالا ىنعمب «ىَوَتْسآ

 لئاقلا ذإ ءاهيف عئاش ةغللا يف غئاس كلذو ,ةبلغلاو رهقلاو رادتقالا ءاوتسالاب

 هنمو .هيف كلملا ديلاقم ىلع ىوتحا اذإ .ميلقإلا ىلع كلملا ىوتسا :لوقي

 :لئاقلا لوق

 قارهم مد وأ فيس ريغ نم # قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق

 :رخآلا لاقو

 ""*رساكو رسنل ىعرص مهانكرت * مهيلع انيوتساو انولع الو
 ءافنا هانركذ يذلا ليوأتلا ءاذه اهليوأت ىلع نيمرحلا مامإ لمح يذلاو

 لوقي امك ىنعملا اذهو ءرارقتسالا وه ءاوتسالا نم رهاظلا ىنعملا نأ هنظ

 ءاوتسالا ءارجإ لئاسلا مار نإ) :نيمرحلا مامإ لوقي .ميسجتلا مزاول نم
 مازتلا وهف ءرارقتسالا وهو «.ناسللا رهاظ يف هلع ءىبني ام ىلع

 .1"4؟ ص قعاوصلا رصتخم )١64(
 .8 ص يىنيوجلل ةلدألا عمل 4٠. ص داشرإلا رظناو .ه#5 ص نيدلا لوصأ يف لماشلا (5665)
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 . 7*2ميسجتلل

 هانعم سيلو نيمرحلا مامإ ركذ ام ءاوتسالا تابثإ نم مزلي ال هنأ عقاولاو
 .هيلإ بهذام رهاظلا

 شرعلا بر وهو ءاملا ىلع هشرع ناكو :باب :يراخبلا حيحص يف ءاج
 : (ميظعلا

 . عفترا :ءاملا ىلإ ىوتسا :ةيلاعلاوبأ لاق

 .©*9(شرعلا ىلع الع ىوتسا دهاجم لاقو .نهقلخ :نهاوسف

 ,250(لوبقملا ريسفتلا لهأو ةغللا لهأ عيمج هيلع صن

 يف ًاصن عامجإلا ةلالدو هب فحت يتلا نئارقلل رخآ عضوم يف هربتعا لب
 هشرع ىلع برلا ءاوتسا نإ) :ميقلا نبا لوقي رخآ ىنعم لمتحي ال هانعم
 .©""9(هاوس لمتحي ال هانعم يف صن (ىلع) ةادأب لوصوملا هب صتخملا

 نيعبرأو نينثاب ةبلغلاو رهقلاب ءاوتسالا ليوأت ميقلا نبا لطبأ دقلو

 . "'اهجو
 ليوأتلا لمتحي ال هانعم يف صن ءاوتسالا نأ نم هنع هانركذ ام انيفكيو

 نإ عامجإلا ثحبم 5 هركذنس يذلاو قنعملا كلذ ىلع فلسلا عامجإ مايقل

 .هللا ءاش

 :رونلا ةفصل هليوأت  اعباس

 .رون هنأب نارقلا يف هسفن ىلاعت هللا فصو

 .رون هنأب ٍلَك لوسرلا هفصو كلذكو

 14١. ص «.داشرإلا (555)

 .10” ص *١ ج رجح نبال يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف (؟ ه١

 ."968 ص .قعاوصلا رصتخم (568)

 ."988 ص قعاوصلا رصتخم (568)

 ) )75١٠١ص قعاوصلا رصتخم رظنا 8٠0”".
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 . هو هللا لوسر هب هفصو ابو هسفن هب فصو اهب هللا اوفصو فلسلاو
 موهفملا لعجو .ةفصلا هذهبب هللا فصو عنمي هلماشو هداشرإ يف نيمرحلا مامإو

 كلذ نأ مهوتو ءهللا قح يف الطاب ىنعم رونلا ركذ اهيف يتلا ةيآلا نم

 .اهليوأت ىلإ دمع كلذ دعب مث اهرهاظ وه

 تاَوِنَمَّسلآ رون هللآ © ىلاعت هلوق هنع لأسي اممف) نيمرحلا مامإ لوقي |

 تاومسلا رون نأب لوقلا مالسإلا ىلإ متنم زيجستي الو 04| ضْرألآَو

 .©279(هلإلا وه ضرألاو

 رون نأ ةيآلا رهاظ نأ مهوت نيمرح ا مامإ نأ حضتي قباسلا همالك نمو

 ءملسم هزيجي ال لطاب ىنعملا اذه نأو ءهلإلا وه ضرألاو تاومسلا

 ةيآلا نأ يف هعم انسلو ملسم هزيجيال هنأو لطاب ىنعملا نأ يف هعم نحنو

 لكَ هلوسرو هللا مالكب نظلا متأسأ ...) ميقلا نبا لاق .كلذ اهنم مهفي

 ىلع عقاولا رونلا اذه وه هناحبس هنأ هلولدمو هتقيقح نأ متمهف ثيح

 . .ناردجلاو ناطيحلا

 وه هناحبس برلا رون نأ ِِلكك لوسرلا مالكو نآرقلا رهاظ نأ ىعدا نمف

 ١ :صنلا ظفل ناك ولف .هلوسرو هللا ىلع بذك دقف ضئافلا رونلا اذه

 ءالؤه مهفل ناكل ضرألاو تاومسلا يف هنورتو هنوئياعت يذلا رونلا وه

 نمف "74 ضْرألاَو تاَوَمَّسلآ رون هللآا# صنلا ظفلو امأ .دنتسم مهفيرحتو

 . .رانلاو رمقلاو سمشلا مرج نع ضئافلا رونلا هنأ ام هجوب اذه لدي نيأ

 ىلإ دنتسا امنإ هزاجم ىلع هظفل لمحو هتقيقح نع ىلاعت برلا رون جارخإف
 .©"9(...هجوب ظفللا هيلع لدي مل يذلا لطابلا مهفلا اذه

 لاطبإ يف «رونلا ينعأ .ةفصلا هذهب لدتسا لبنح نب دمحأ مامإلاو :تلق

 تدجو امل كلذك ناك ول ذإ ,ناكم لك يف هللا نأب نيلئاقلا ةيمهجلا بهذم

 ن6 ةيآ رونلا ةروس 61١

 ١58. ص «داشرإلا (55؟)

 ."ه 'ةيآ رونلا ةروس )١79(

 .472؟ ص قعاوصلا رصتخم (714)
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 انلقف هلك رون وه لاقف ءرون هللا مهجلل .انلقو) : دمحأ مامإلا لوقي ةملظلا

 نأ هؤانث لج هللا ربخأ دقف ©"9ايَر روثب ضْرألآ تَقَرشأو# :لاق هللاف

 ءرون وهو ناكم لك يف ىلاعت هللا نأ متمعز نيح انوريخأ :انلقف ءارون هل

 .©0(...هيف وه يذلا رونلا نم ملظملا تيبلا ءيضي ملف

 هذه ىلع ادامتعا هلل رونلا ةفص تابثإ كروف نبا نع ميقلا نبا لقن دقو
 ىنعمب ال راونألاك ال رون هناحبس هنأو «ةرعاشألا ةمثأ بهذم هنأو «ةيآلا

 ؟وه رونأ لجو زع هللا نع لئاس لأس نا) .:كروفلا نبا لوقي .داه هنأ

 ةدايزلا هيلع زوجت أزجتي رون هنأ ديرت تنك نإ :نيهجو لمتحي كمالك هل ليق

 لاق ام ىنعم ديرت تنك نإو . قولخملا رونلا ةفص هذهو .الف ناصقنلاو

 رون هناحبس هلا دقن ضزالاو تاَوَمّسلَآ ٌروُن هللا» هناحبس هللا

 دق :هل ليق ؟رون كلوق ىنعم ايف لاق نإف .لاقام ىلع ضرألاو تاومسلا

 سيل يذلا هللا وهو .قلاخلا رونلا ىنعم امو قولخملا رونلا ىنعمام كانربخأ

 ليبس ريغ ىلإ ىدعت دقف رون هللا لوقي نأ ىدعت نمو .ءىش هلثمك

 لاق نإف ءهب وه سيل اب هدابعل هسفن يمسي نكي مل هللا نأل .نينمؤملا

 نوكي ال ناك نإف هل ليق .ٌىزجتملا ءىضملا رونلا اذه الإ رونلا فرعأ

 ."9(ءيبشلا كلذ مكح همكحو الإ ءيش نوكي ال كلذكف كلذك الإ رون
 «ثيدحلاو ةنسلا لهأ بهذم تالاقملا يف يرعشألا نسحلاوبأ ىكح دقلو

 رون هللآ# ةيآلا هذه ىلع نيدنتسم رونلا ةفص هلل نوتبثي مهنأ نيبو
 وي خل ضْزألآَو تاَوَمَّسلَآ

 هللا تاذب قيلي ام ىلع اصن ةيآلا هذه رونلا ةفص توبث لوقلا ةياغو

 اهداضتعال نيمرحلا مامإ ىري امك لوؤملا رهاظلا ليبق نم ةيآلا تسيلو «ىلاعت

 .59 ةيآ رمزلا ةروس (556)
 .089 ص ةيمهجلا ىلع درلا (555)

 .#"ه ةيآ رونلا ةروس (؟710
 .5"1 - ؛"ه ص ةلسرملا قعاوصلا رصتخم (58)
 .#"ه ةيآ رونلا ةروس (؟59)
 .؟١١5 ص نييمالسإلا تالاقم رظنا (970)
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 .©"ىلاعت هلل رونلا ةفصل ةتبثملا ثيداحألاب ةلثمتملا نئارقلاب

 :«رفكلا هدابعل ىضريالو» :ىلاعت هلوقل هليوأت - انما

 هللا نأ نوري مهنأو ""9ةيهلإلا ةدارإلا يف ةلزتعملا بهذم انيب نأ قبس

 هنأ يف لصف) رابجلادبع يضاقلا لوقي ذإ ءيصاعملا ديري الو تاعاطلل ديرم

 ."(ىصاعملل اديرم نوكي نأ زوجي ال ىلاعت

 لب اهؤاشي الو حئابقلا ديري ال ىلاعت هنأ دوصقملا ذإ ...) اضيأ لوقيو
 229(. . .اهطخسيو اههركي

 ئضريالَو# ىلاعت هلوقب ةيهلإلا ةدارإلا يف اذه مهبهذم يف ةلزتعملا ,ديأتيو

 .""ه«رفكلا هدابعل
 ال هتدارإو رش ملظلا نأل .مهملظب قلعتت ال ىلاعت هللا ةدارإ نإ يأ

 رفك نمف ءمهل هاضري الو دابعلا نم رفكلا ديريال هنإ مث ءرشلاب قلعتت
 .هللا ةدارإب ال وه هتدارإبف مهنم

 ئضريالَو# ىلاعت هلوقل ةلزتعملا لالدتسا ىلع نيمرحلا مامإ باجأ دقلو

 ةلزتعملا هديري يذلا ىنعملا يف ارهاظ ةقباسلا ةيآلا اربتعم "فكل هداّبعل
 :باوجلا يف نيكلسم كلس مث نمو

 هدارأ نإو هدابعل رفكلا ىضري ال هللاف اهرهاظ ىلع ةيآلا لمح :الوأف

 .ةدارإلا يفن ىضرلا يفن نم مزلي الف اردق

 مومعلا يف رهاظ ةيآلاف .ةدارإلا ىنعمب ىضرلا نأ ريدقت ىلع :ايناث

 نونمؤملا مهو دابعلا ضعب دارملاف اهمومع اصصحم اهنوأ يلاتلابو هيف اًصن تسيلو
 .دابعلا عيمج ال نوفطصملا

 .”47/ ص 5 ج يواتفلا عومجم رظنا (؟071)
 .ثحبلا نم 77١ ص رظنا (7070
 ١"#4. ص ةسمخلا لوصألا حرش (77)
 .409 ص ةسمخلا لوصألا حرش (؟14)
 .ا/ ةيا رمزلا ةروس (1؟/4)

 .7 ةيآ رمزلا ةروس (؟15)
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 , :ىلاعت هللا باتك نم رهاوظب ةلزتعملا لدتسا) : نيمرح ا مامإ لوقي

 هداّبعل ْئَضَرْيآلَول ىلاعت هلوق اهنم ءاهانعم اوكردي لو ءاهاوحفب اوطبحي
 : ناكلسم ةيآلا هذه نع باوجلا يف يفو 004رفكْلا

 اضرلا نيب لصف نم بهذمب اكسمت ءاهبجوم ىلع يرجلا :امهدحأ
 . ةدارإلاو

 مهو ناقيإلل نيمهلملا نايإلل نيقفوملا ىلع دابعلا لمح :يناثلا هجولاو
 هلوق ىرحب يرجت ةيآلا هذهو ءاركذ هناحبس هللا ىلإ ةفاضإلاب نوفرشملا
 لب «هللا دابع عيمج دارملا سيلف .©""94هللآ ُداّبع اب ُبَرْشَي اًئْيَعط «ىلاعت
 .©"0(ميقملا ميعنلل نوصلخملا نوفطصملا دارملا

 .اردق هدارأ نإو مهنم هبحي الو ءرفكلا هدابعل ىضري

 مامإ نكي م مث نمو ءاضرلاو ةينوكلا ةدارإلا نيب ةقرفتلا نم دبالف

 دابعلا صصخ ثيح ءاهمممع صيصختب ةيآلا ليوأت ىلإ ةجاحب نيمرحلا

 رفكلا ىضري ال هللاف لطاب اذهو « مهريغل هاضريو ناويإلل نيقفوملل رفكلا

 : «انكرشأ آم هللا ءآش ول أوكرشأ َنيِذّلآ ُلوُقَيَس ىلاعت هلوقل هليوأت  اعسات

 انُكَرشأ آم للآ َءآش ْوّل اوكرشأ َنيِذَلآ ُلوُقْيَسل ىلاعت هلوقب ةلزتعملا لدتسا
 اوُقاَذ ٍىَنَح مهب نم َنيِذْلآ َبَّذَك كلْذك يش نم انُمْرَح الَو نوب الو

 متنا َّنِإو نطل لإ َنوُعَت : نإ ان ءجِرْحُمَت ملع نم مُكدنع لَه لق انس

 .هل مهتدارإب عقو نإ «نيرفاكلا نم رفكلا دري , هللا نأ ىلع فريلب )6 نوُصرك ل

 ,ردقلاب اوجتحا امدنع نيكرشملا خبو هللا نأ ةيآلا هذه مهلالدتسا هحوو

 .ا/ .ةيآ رمزلا ةروس (777)
 .5 ةيآ ناسنإلا ةروس (91/8)
 8 نلل ص داشرإلا (7؟7/90

 ١54. ةيآ ماعنألا ةروس (180)
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 لوقي ءاوخبو امل كرشلا مهنم دارأ هللا نأو ,ةحيحص مهتلاقم تناك ولف

 ول اوُكرشأ َنيِذْلا ُلوُقَيَسط ىلاعت هلوق هيلإ نوحورتسي اميو) :نيمرحلا مامإ
 برلا نأ «.ةيآلا هذه نم ليلدلا هجوف :اولاق , 80 انكرش ثا ام هللآ ءآش

 مهخبو مث ءانكرشأ ام هللا ءاش ول :اولاق مهنأ نيبو ءمهنع ربخأ هناحبس

 .("*9(اوعرق ال قدصب نيحصفم قحب نيقطان اوناك ولو مهتلاقم درو
 «ةلزتعملا اهرسف (ى رهاظلا اهانعم ىلع ةيآلا ةلالد نيمرحلا مامإ عنم دقو

 أطخأ نإو .ءيش لكل هللا ةئيشم تابثإب لوقلا عم قفتي اب اهانعم نيب مث

 نيئزاه ردقلاو ةئيشملاب اوجتحا نيكرشملا نأ معز ثيح «ىنعملا اذه نايب يف
 ةفص هل نوتبثي فيكف ىلاعت هللاب اساسأ نوفرتعي ال ذإ «نيداج اونوكي ملو

 .هللاب رفك مهرفك ءالؤهو هللاب ناميإلا نع عرف ةفصلا تابثإ نأل ةئيشملا

 نيدلاب نوؤزه اوناك مهنأل خيبوتلا اوبجوتسا امنإ انلق) :نيمرحلا مامإ لوقي
 ضيوفت لسرلا عئارش نم مهعماسم عرق دق ناكو .ءايبنألا ىوعد در نوغبيو

 اب اوقلعت ماكحألاب مازتلالاو مالسإلاب اوبلوط الف «ىلاعت هللا ىلإ رمألا

 نم نكي ملو .«اتكَرشأ اَم هللآ ءاش ْوَل» :اولاقو «نييبنلا ىلع هب اوجتحا
 ىلاعت هلوق قايس يف كلذ ىلع ىلع ليلدلاو . . مهدقع هيلع يوطني ام ركذ مهضرغ

 فيكو ."”74َّنظلآ الإ َنوُعِبتت نإ انل ُءوْجِرْحَتَف ملع ْنم مكدنع لَه ْلُق »
 رفكلاو «هللاب نايإلا نع عرف هللا تافصب ناميإلاو ,كلذك رمألا نوكي ال

 .©"*9(ىلاعت هللاب رفك ةيآلاب
 ال نيكرشملا نأ هرابتعاو ةيآلا هذهمل همهف نيمرحلا مامإل ملسن ال نحنو

 ضعب نأ تباثلا نمف .ةئيشملا هل نوتبثي ثي ال يلاتلابو «ىلاعت هللا دوجوب نورقي

 رمألا اوركنأ نإو ردقلاو ءاضقلاب نورقيو هللا دوجوب نورقي نيكرشملا
 , "4 ىبعلاو

 ١44. ةيآ ماعنألا ةروس (؟81١)
 .؟١68 داشرإلا 089

 )١80( ةيآ ماعنألا ةروس 144.
 736١. ص «داشرإلا (584)

 ١١١. ص * ج يواتفلا عومجم رظنأ (186)
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 مُهتلأَس نئلو» : ىلاعت هلوقك ىرخأ تايأ هيكحت يك كلذ نم عنام الو

 نا هللأ نوفي َرَمَقْلاَو َسْمّسلآ َرْخَسَو ضْألاَو تاَومّسلآ َقَلَخ ص

 , 204 َنوُكَفوُي
 ضزألا هب , احق هام ِهآيَّسلآ نم َلْزَن نّم مُهَتلأس نئلَول :ىلاعت هلوقو

 م04 . . .هلآ نقيل اهتم ِدْعَب نم
 0 نوُكدْوُي أف لآ نفل مفلح نم مهتم نيلو» : لاعت هوقو
 الو ُنْحْن ٍءيش نم هنوُد نم اَنْدَبَع اَم هللآ َءاَش ْوَل ًاوكرشأ َنيِذْلآ َلاقَو

 , 90وانوآَباَ

 رفاكل قحي الف .هرفكو هتميرج ارربم ردقلاب جتحي نم لكل ءاج خيبوتلاو

 اريربت ردقلاب جاجتحالاف ء.ردقلاب اجتحم هتيصعمو هرفك رربي نأ ٍصاع وأ
 مدعو «هيفن مزلتسي ال هب جاجتحالا نالطبو .لطاب ءاطخالاو يصاعملل

 .هلل ةئيشملا اوتبثأ مهنأل اوخبو نيكرشملا نأ اونظف «ةلزتعملا مهف امك هدوجو
 . ملعأ هللاو

 بهذي ام لاطبإ همالك لام نإف ةيآلا ريسفت يف نيمرحلا مامإ أطخ عمو

 يضتقي يذلا رمألا ءدابعلا لاعفأب ةيهلإلا ةئيشملا قلعت مدع نم ةلزتعملا هيلإ

 .قحلا بهذملا وهو اهب اهقلعت

 : «نوُدْبْعَيل الإ سنإلاَو ّنِْلآ ُتَقَلَخاَمَو9 ىلاعت هلوقل هليوأت  ارشاع

 «ىلاعت هلوقب ةدارإلا يف قباسلا مهبهذم ىلع ةلزتعملا لدتسا امدنعو
 ةحيرص ةيآلا هذه نأ ىلع ءانب 2")«َنوُدْبْعَيِ ل سنإلاو نحل ُتَقَلَخاَمَو#

 الو ةعاطلاو ةدابعلل ديرم ىلاعت وهف «هتدابعل الإ قلخلا قلخي م مل هللا نأ ف

 .ةيصعملاو رفكلا ديري

 5١. ةيآ توبكتعلا ةروس (785)
 .517“ ةيآ توبكنعلا ةروس (؟7870)
 .49 ةيآ فرخزلا ةروس (788)
 ."ه ةيآ لحتلا ةروس (؟89)
 .ه5 ةيآ تايراذلا ةروس (؟90)
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 ةيآلا اربتعم .قباسلا ىنعملا ىلع ةيآلا هذهب مههالدتسا نيمرحلا مامإ عنم

 لالدتسالا غوسي الف صنب تسيلو ةينظ اهتلالدف .ةلوؤملا رهاوظلا ليبق نم
 .ةيعطقلا رومألا يف اهب

 نايبصلاو نيناجملا ذإ .ءصيصختلل ةلباق ةماع اهنأ ارهاظ اهنوك هجوو

 هلوقب لالدتسالا ماوعلا هب نولذتسي امبو) :نيمرحلا مامإ لوقي .نونثتسم
 يف ةماع ةيآلا هذهو 0917ه( نوُرَبْعَيل َّ سنإلاو نأ ٌتَقَلَحاَمَو ىلاعت

 دنع ةلمجم «.مومعلاب نيلئاقلا دنع صيصختلا لوبقل ةضرعتم ءاهتغيص

 «لامتحالل ضرعتي اب تايعطقلا يف لالدتسالا غوسي الو .مومعلا يركنم
 صيصختلا هلخد اذإ مومعلا نأ .ةلزتعلا بهذم نمو .لامجإلل ىدصتي وأ

 .تايمسملا ةيقب يف المجم راص

 ةيآلا بجوم نم نونثتسم نيناجملاو نايبصلا نأ فالخ الو
 . ""9(اصيصخت

 فلسلا ضعب هب لاق نإو افيعض لوقلا اذه مالسإلا خيش ربتعا دقلو

 .روهمجلل فلاخم وهف
 نجلا ركذ امل طقف نينمؤملا دارملا ناك ولو ةيآلا 5 رهاظ مومعلا دصقف

 .ةكئالملاو نينمؤملا نيب قرف الف .ةكئالملا نود سنإلاو

 .ةيآلا قايسب مومعلا ةيآلا رهاظ نأ نايب يف مالسإلا خيش ديأت مث

 ملف ةدابعلل هقلخ هللا نأل .هخيبوتو هللا دبعي مل نم مذ يضتقي اهقايسف

 .هل قلخ ام لعفي
 ال انايب نيبو .ةيآلا يف رهاظ مومعلا دصق نإف) مالسإلا خيش لوقي

 نيبو مهنيب قرف نكي مل .طقف نينمؤملا دارملا ناكول ذإ .ضيقنلا لمتحي
 ءامومع نجلاو سنإلا ركذي ملو .هل اوقلخام اولعف دق عيمجلا نإف .ةكئالملا
 نم ريثك نود ةكئالملا نم تعقو ةدابعلاو ةعاطلا نأ عم .ةكئالملا ركذت ملو

 .نحلاو سنإلا

 .55 ةيآ تايراذلا ةروس (591)
 560١. ص .داشرإلا (585)
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 .مهنم هللا دبعي مل نمل خيبوتو مذ اذه نأ يضتقي ةيآلا قايس نإف اضيأو

 ٌديرأ آَم» :هلوقب اهبقع اذهو .هل قلخام لعفي ملف ءيشل هقلخ هللا نأل
 . 2294 نوُمعَطُي نأ ٌديرأ أَمَو ِقْزَر نم مهنم

 ةداسلا هديريام مهنم دري مو . مهقلخ هنأ نيبي اذه يفنو ةدابعلا تابثإف

 .©9(ماعطإلاو قزرلاب مهل ةناعإلا نم مهديبع نم
 نيملسملا روهمج هيلع يذلاو حيحصلا ةيآلا ىنعم مالسإلا خيش نيب مث

 مهاهن ام اوبنتجيو هب مهرمأ ام اولعفي نا وهو هتدابعل مهقلخ هللا نأ وهو
 .هنع |

 .نارقلاب نارقلا رسفف ىنعملا سفن لمحت ىرخأ تايآب ىنعملا اذه ديأو

 مهقلخ هللا نأ .نيملسملا روهمج هيلع يذلا ...) : مالسإلا خيش لوقي

 نوجتحي اثيدحو امييدق نوملسملا دجوي اذهو ءهب اورمأ ام لعف وهو هتدابعل

 يف (ك .مهتاياكحو مهريكذتو مهظعو يف ىتح .ىنعملا اذه ىلع ةيآلا هذهب
 02 . مهدأ نب ميهاربإ ةياكح

 َنيِصلْخم هللآ اوُدْبعَيل لإ اَوُرمأ اَمو» ىلاعت هلوق اهم ديأت يتلا تايآلا نمو
 .4*2َنيّدلآ هَل

 ىلاعت هلوقو ."'هاًدحاَو اَهِإ ْأَوُدْبْعَيل لإ اوُرمأ مد : ىلاعت هلوقوأ

 . 0( ىّدُس كري نأ ْنَسِنِإلآ ُبَسْيَأ»

 نب يلع نعف «ةيآلا ريسفت يف نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ ضعب ركذ مث
 .يتدابع ىلإ مهوعدأو نودبعي نأ مهرمأل الإ :لاق هنأ بلاط يبأ

 . ""؟ههابنأو مهرمآل :لاق هنأ دهاجم نعو

 همهفت يذلا وهو .اعطق ةيآلاب دصق يذلا ىنعملا وه اذهف) :لاق مث

 ل

 .هال ةيآ تايراذلا ةروس (590)
 54٠0 -54١. صام ج .يواتفلا عومج (؟١59415

 .ه65-١51 ص م ج .يواتفلا عومجم 240(

 . © ةيآلا ةنيبلا ةروس (؟95)

 ١". ةيآلا ةيوتلا ةروس (”41/)
 .5"8 ةيآلا ةمايقلا ةروس (؟948)

 .ه7 ص 4 ج يواتفلا عومجم رظنا (144)
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 هودبعيل مهقلخ هللا نأب نوفرتعيو .هيلع ةيآلاب نوجتحيو .نيملسملا ريهامج
 . 20(. . .هقح اوعيضيل ال

 عوقو مزلتسي ال هنايب قبس اب ةيآلا ريسفت نأ مالسإلا خيش حضوأ دقلو

 نوكي نأ مزلتسي ال كلذ نأ اك .اهصيصختل يعاد الف نذإو .مهنم ةدابعلا

 خيش لوقي ةيردقلا تلاق امك نوكي الام ءاشي وأ .ءءاشيالام هكلم يف

 مزلتسي ال ””74نوُدُبْعَيِل لإ سنإلآو ّنحْلآ ُتُقَلَحاَمَوط :هلوق :مالسإلا
 . . . مهنم ةدابعلا عوقو

 نوكيالام ءاشي وأ ءاشيالام هكلم يف نوكي نأ رودقملا يفن مزلتسي الو

 .('9(ةيردقلا تلاق ايك

 .ةيماظنلاو ناهربلا :هيباتك يف ليوأتلا نيمرحلا مامإ عنم -

 يف رهاوظلاب لالدتسالا هعنمل اعبت .ليوأتلا عنمي وهف (ناهربلا) يف امأ

 يف هنأ اقباس انيأر دقف .لدجلا يف حيحصلا جبنملاب امازتلاو .دئاقعلا باب

 باب نم دئاقعلا نأل .دئاقعلا ىلع رهاظلاب لالدتسالا عنمي ةلحرملا كلت

 يف ةدراو رهاوظلا نوكتال مث نمو تاينظلاب اهيلع لدتسي ال يتلا تايعطقلا

 .ةلوؤم ريغ وأ ةلوؤم دئاقعلا تابثإ

 هيلع لّدتسملا يفكيف .فقوملا اذهب كسمتلا نم دبال لدجلا باب يفو
 سيلو كلذك هنوك درجمل المجم وأ ارهاظ ناك اذإ ؛لدتسملا ليلد دري نأ
 .هليوأتب لغتشي نأ هل

 ازواجتم ناك الإو لدتسملا ليلد ليوأت نم عونمم هيلع لّدتسملا نإ يأ
 .حيحصلا لدجلا دودح

 لدتسم لدتسا يأ» لدتسملا يف كلذ ضرف اذإ مث) :نيمرحلا مامإ لوقي

 «ليوأتلاب لغتشي نأ هيلع لّدتسملا قح نم سيلف «ةيعطق ةلأسم ىلع رهاظلاب
 حضو اذإو .عطاوقلا نع ظفللا جورخو .لامتتحالا قرطت نيبي نأ هيفكي لب

 .م7»” ص م ج يواتفلا عومج هةر

 ,65ك ةيآلا تايراذلا ةروس ةرفدل)

 .ه4 ص 4 ج يواتفلا عومج ةضنقف)

 ل”



 لقتست ال يتلا تالمجملاب ملعلا بلط لحم يف رهاظلا قحتلا كلذ

 ."05 اهسفنأب
 تابثإ باب يف رهاظلا نم فقوملا اذه عم  نيمرحلا مامإ ىلع دري نكل

 ريسفت نم فقوم هل نوكي نأ دبال هنأ هيلع دري  اهيف لدجلا وأ ةديقعلا

 صخلتي فقوملا اذهو .هب تابثإلا زجي مل ولو ىتح «ةديقعلا يف رهاظلا صنلا

 عنم هيفو ءهلل ةيآلا ىنعم ضيوفت امإ :ةثالث فقاوم دحأب مازتلالا يف

 امإو .ليوأتلل عنم اضيأ هيفو ةرهاظلا اهتقيقح ىلع اهؤارجإ امإو «ليوأتلا

 . يحالطصالا ىنعملاب ليوأتلاب لوق هيفو يزاجملا ىنعملاب اهريسفت

 رهاوظلا لامعتسا مدع عم ىتح هزيوجت وأ ليوأتلا نم عنملا همزلي هنإ يأ
 نيرمألا نيذه نم هفقوم ددحي مل هنكل ءاهيف لدجلا وأ دئاقعلا تابثإ يف

 .قبس امك الدج ليوأتلا نم عنملاب ايفتكم
 عنمي باتكلا اذه ينو (ةيماظنلا) يف هدنع ليوأتلا مكح يأي ًاريخأو

 ٍيفو .ضيوفتلا بجوي مث نمو .فلسلا عامجإل افلاخمو ةعدب هنوكل «ليوأتلا
 باتكلا يف تدرو يتلا رهاوظلا يف ءالعلا كلاسم تفلتخا دقو) لوقي اذه

 ام بجوم ىلع اهؤارجإو ءاهاوحف داقتعا قحلا لهأ ىلع عنتما وأ ءةنسلاو

 جبنملا اذه مازتلاو اهليوأت مهضعب ىأرف ءاهنم ناسللا بابرأ ماهفأ هردتبت

 و لوسرلا ننس نم حصي امو .باتكلا يآ يف
 لع رهاوظلا ءارجإو .ليوأتلا نع فافكنالا ىلإ فلسلا ةمئثأ بهذو

 هللا نيدنو ءايأر هيضترن يذلاو .ىلاعت برلا ىلإ اهيناعم ضيوفتو ءاهدراوم
 ليلدلاو .عادتبالا كرتو عابتالا ىلوألاف .ةمألا فلس عابتا :القع هب

 مظعم دنتسم وهو «ةعبتم ةجح ةمألا عامجإ نأ :كلذ يف عطاقلا ّيعمسلا

 . ةعيرشلا

 اهيناعل ضرعتلا كرت ىلع مهنع يضرو .ةْكي هللا لوسر بحص جرد دقو

 اوناكو ,.ةعيرشلا ءابعأب نولقتسملاو مالسإلا ةوفص مهو ءاهيفام كردو
 ام سانلا ميلعتو ءاهظفحب يصاوتلاو «ةلملا دعاوق طبض يف ادهج نولأي ال

 .614 ص ١. ج ناهربلا (”00)
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 اموتحمو اغوسم رهاوظلاو تايآلا هذه ليوأت ناك ولف .اهنم هيلإ نوجاتحي
 . .ةعيرشلا عورفب مهماتها قوف امل مهماتها نوكي نأ كشوأل

 ناك .ليوأتلا نع بارضإلا ىلع نيعباتلا رصعو ء مهرصع مرصنا اذإو

 يرابلا هزنت دقتعي نأ :نيد يذ ىلع قحف . عبتملا هجولا هنأب اعطاق كلذ

 ىلإ اهانعم لكيو .تالكشملا ليوأت يف ضوخي الو .نيثدحملا تافص نع

 . ىلاعتو كرابت برلا

 مَلْع اموو» :ىلاعتو كرابت هلوق ىلع فوقولا مهديسو ءارقلا مامإ دعو 7

 ف َنوُحساَرلآَوظ ىلاعت هلوقب ءادتبالا مث «مئازعلا نم ”'94هللآ ل هلو

 وهو  هنع هللا يضر - ةرجهلا راد مامإ ْ نم نسحتسا اممبو "4 .ملعلا

 ٌنمحّرلآ#» ىلاعتو كرابت هلوق نع لئس هنأ هنع هللا يضر سنأ نب كلام

 لاؤسلاو .ةلوهجم ةيفيكلاو مولعم ءاوتسالا :لاقف ”'24«ىئّوتْسأ شّرَعلآ ىلَع

 ىلع 00 ّيَدَيِب ُتْفَلَخ امل 8 :هلوقو ءىجملا ءاوتسالا ةيآ رجتلف .ةعدب هنع
 2202 ©5(ىلاعتو كرابت هلل بجي ام نايب اذهف .هانركذام

 :يلاتلا وحنلا ىلع نيمرحلا مامإ فقوم انل . حضتي صنلا اذه نم

 ليلدب ءالقع تبث امو نارقلا رهاظ نيب ضراعت دوجو ىري لازي ال ١

 ىلع اهؤارجإو «رهاوظلا يأ» اهاوحف داقتعا قحلا لهأ ىلع عنتماو# هلوق

 م0 .ناسللا بابرأ ماهفأ هرذتبت ام بجوم

 عامجإل افلاخمو ةعدب هنوكل 3 روأتلاب ضراعتلا اذه ةحلاعم ىري ال ؟

 ىنعملا اوضوف يأ» اهيفام كردو اهيناعل ضرعتلا اوكرت فلسلا نأ ىري -“

 . (هلل

 ./ ةيآ نارمع لآ ةروس (04)
 )٠١0( ةيآ هط ةروس 6.

 .76 ةيآ ص ةروس (*0)
 86 "# ص .ةيماظنلا ةديقعلا (*07
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 مث .هيبشتلا نع هيزنتلا وه رهاوظلا هذه نم حيحصلا فقوملا نأ ىري -5
 هناحبس هللا ىلإ رهاوظلا هذه نم دارملا ةفرعم ضيوفت مث .ليوأتلا مدع

 . ىلاعتو

 يناعم نايب يف ضيوفتلا نم مهنع هللا يضر ةباحصلا ىلإ انه هدنسي امو هيف

"56 





 عبارلا لصفلا

 نمو هنم فلسلا فقوم نايبو ليوأتلا يق نيمرحلا مامإ جهنم دقن

 ضيوفتلا
 :رهاظو صن ىلإ نآرقلا يأ ميسقت ىلع قافتالا ١

 ىلع اهتلالد ثيح نم - ةينآرقلا تايآلا مسقي نيمرحلا مامإ نأ انيأر

 يعطق اهنم ناك (ف .رهاظ وه امو ةلالدلا هذه يف صن وهام ىلإ  اهيناعم

 .صنلا وهف رخآ ىنعم لمتحي ال ثيحب هانعم ىلع ةلالدلا

 .رهاظلا وهف رخآ ىنعم ىلع هتلالد لامتحال ةلالدلا ينظ اهنم ناك امو

 .فلسلا ءالع نيبو هنيب قافتا عضوم ماقملا اذه يف نيمرحلا مامإ هررقي امو

 يرجي ةينارقلا تايآلل ميسقتلا اذه نأل .نيملكتملا عيمج نيبو مهنيب لب

 .يناعملا نم ىنعم ىلع ةلالدلا هبحاص هب دصقي مالك لكل ةبسنلاب

 .اهيف رهاظ وأ ىنعملا اذه ىلع ةلالدلا يف صن امإ وهف

 باتكلا ظافلأ ةرات هب داري صنلا ظفلو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي

 :لاق نم لوق نم دارملا وه اذهو .ًارهاظ وأ ًايعطق ظفللا ناك ءاوس «ةنسلاو
 ال ةيعطق هتلالدام صنلاب داريو .نيفلكملا لاعفأ ماكحأ لوانتت صوصنلا
 ."0:ه(ةلماك ةَرْشَع َكّلتط :ىلاعت هلوقك ضيقنلا لمتحت

 ناكو ملكتملا دارم ىلع ةلالدلل مالكلا عضو ناك امل) :ميقلا نبا لوقيو

 : ماسقأ ةثالث همالك مسقنا همالكب الإ ملعي ال هدارم

 .هريغ المتحم لبقي ال هدارم يف صن وهام : اهدحأ

 1١95. ةيآ ةرقبلا ةروس (”08)
 جا مالسإلا خيس يواتف .588 ص 21١9 مح مالسإلا خيش يواتف عومجم ("*09)

 ل 70ا/-



 .هريغ ديري نأ لمتحا نإو هدارم يف رهاظ وهام :يناثلا

 ىلإ جاتحم لمتحم وه لب دارملا يف رهاظ الو صنب سيلام :ثلاثلا

 , 0١23(نايبلا

 :هساسأو ةينارقلا رهاوظلاو صوصنلا ديدحت يف فالتخالا ٠

  نيمرحلا مامإ مهتمو  مالكلا ءاملعو فلسلا ءاملع نيب فالخلا عضوم امأ

 يف وه امنإ ءضعب عم مهضعب ةفلتخملا ةيمالكلا بهاذملا باحصأ نيب لب
 ةلالدلا يف ارهاظ اهنم ربتعي امو ءاصن ةينارقلا تايآلا نم ربتعي ام ديدحت

 كلت ةينارقلا صوصنلاو رهاوظلا ديدحت يف فالتخالا اذه ساسأو .هانعم ىلع

 اهساسأ ىلع اوزياهيل - نيمرحلا مامإ مهنمو  نوملكتملا اهعضو يتلا ةدعاقلا

 نوملكتملف .هليوأت بجي رهاظ وهام نيبو يدقعلا هنومضم يف صن وهام نيب
 ردابتملا اهانعمب لوقلا ةلاحتسا ىلع يلقعلا ليلدلا موقي ةيآ لك نأ نوري

 ةلالدلا يف رهاوظلا ليبق نم يه لب .ىنعملا كلذ يف اصن ربتعت ال اهنم

 . هيلع
 ىلع ةلادلا تايآلا ريتعي ةلزتعملا عم هفالخ يف نيمرحلا مامإ نأ انيأر دقو

 ةيادهلل هقلخو ءءيش لك ىلع هتردق مومعو قلخلاب ىلاعت هللا دارفنا

 نينمؤملا ةيؤر ىلع ةلادلاو ءاهيلع متخلاو عبطللو دابعلا بولق .يف لالضإلاو

 تايآلا هذه ربتعي ءنآلا ناتقولخم رانلاو ةنجلا نأ ىلعو ءةرخآلا يف مهبرل

 ليبق نم ةلزتعملا اهربتعي (نيب ءاهررقي ىتلا اهيناعم ىلع ةلالدلا يف اصوصن

 كلت ريرقت يف هنوري امل ارظن ..يناعملا كلت ىلع ةلالدلا يف ةلمتحملا رهاوظلا
 اهريرقت ىلع مزلي ثيح .مهدنع يلقعلا ليلدلا ىضتقمل ةفلاخملا نم يناعملا

 .مهمعز دح ىلع هللا قح يف ةلطاب مزاول
 ام ىلع ةلادلا تايآلا نوربتعيف فقوملا اذه هنولدابي ةلزتعملا نإف يللاتلابو .

 ةلادلا تايآلا نوربتعي انيب ءاصوصن اهريغو اياضقلا كلت يف هيلإ نوبهذي

 «قباسلا رابتعالل ةلوؤملا رهاوظلا ليبق نم ةيصن ةلالد مهيفلاخم بهذم ىلع

 ) )*5١ص «.ةلسرملا قعاوصلا رصتخم 6١٠.

-5048- 



 دهشي ام رابتعا يف ةيمالكلا بهاذملا باحصأ عيمج دنع نأشلا وه اذه لب

 ليبق نم مهوفلاخم هب لدتسي ام رابتعا ينو اصن تايآلا نم مهبهذل

 رهاوظلا
 فلسلا ءاملع عم نيمرحلا مامإ مهنمو اعيمج مالكلا ءاملع نأش وه اذه لب

 .ةيدقعلا اياضقلا نم هيف مهعم نوفلتخي [يف

 , يهلإلا لدعلا عم ضراعتي كلذ نأ مهداقتعال ردقلا نوفني الثم ةلزتعملاف

 .ليوأتلل ةلباقلا رهاوظلا ليبق نم ردقلل ةتبثملا تايآلا نوربتعي يلاتلابو

 مزلتسي ذإ .ديحوتلا عم ضراعتي اهتابثإ نأ مهداقتعال تافصلا نوفنيو

 ليبق نم  مهرظن يف - تافصلل ةتبثملا تايآلاف اذهلو .ءامدقلا ددعت اهتابثإ

 رهاوظلا

 نم ولخي الام نأ) ) ملاعلا ثدح تابثإ يف مهوصأ نم ةرعاشألاو ةلزتعملاو

 يه ةيرايتخالا تافصلل ةتبثملا تايآلا نوربتعي اذهلو (ثداح وهف ثداوحلا
 ثودح مزلل الإو ءاهيناعم يف اصوصن تسيلو ةلوؤملا رهاوظلا ليبق نم

 لوزنلاو ءاوتسالا تابثإ يف تايآلاك كلذو .نونظي اك لجو زع يرابلا

 . خلا . . .يدانيو ءاش ىتم ملكتي هللا نأو ءيجملاو نايتإلاو

 مزاول نم ةهجلا نأل ةهج يف نوكي نأ ليحتسي يرابلا نأ مطوصأ نمو
 نم هتيقوفو هللا ولعل ةتبثملا تايآلا اوربتعا لصألا اذهل ةجيتنو . ماسجألا

 ءمهمرل نينمؤملا ةيؤر ةلزتعملا عنم اضيأ لصألا اذهل ةجيتنو ءرهاوظلا ليبق

 مهدنع ةيؤرلا نأل ةلوؤملا رهاوظلا ليبق نم ةيؤرلا تابثإ يف تايآلا اوريتعاو

 .مهلصأ عم ضراعت اذه يفو ةهجلا مزلتست
 مهبهاذم لوصأ عم قفتت ال يتلا تايآلا نوملكتملا ءالؤه ىري اذكه

 ليبق نم فلسلا ءاملع اهاري (ىو اهتقيقح يف اهنأ عم ءرهاوظلا ليبق نم
 : ميقلا نبا لوقي .ةحيحصلا دئاقعلا نم هنمضتت ال 3 ةينارقلا صوصنلا

 تايأ اصوصخ ءاهانعم يف ةحيرصلا نآارقلا صوصن ةماع نأش اذهو)

 دجوم ربخم «لئاق ءهان هرمآ .ملكتم ملكم هللا نأو ءديحوتلاو . تافصلا

 هدابع قوف ىلاعت هنأو ءمالسلا راد ىلإ عاد .داه .نيبم دعوم دعاو .مكاح

0 



 هيلإ جرعيو .هدنع نم رمألا لزني .هشرع ىلع وَتْسُم ءيش لك ىلع لاع
 قلخلل سيل هنأو ,ديري امل لاعف نأش يف موي لك هن هنأو ةقيقح لاعف هنأو

 ةيمويقلاو ريبدتلاو ةيبوبرلاب درفنملا هنأو .ريهظ الو عاطي عيفش * الو يلو هنود نم

 (اهملعي الإ ةقرو نم طقست امو) ال ةيأ هط ةروس (ىفخأو رسلا ملعي هنأو)

 يفام ىريو .رهجلا مسا يفخلا مالكلا عمسي هنأو 9 ةبآ ماعنألا ة ةروس

 :, «ريذق ءيش لك ىلع هن دأو .ةدحاو ةرذ اهنم ىفخت الو ضرألاو تاومسلا

 أو ءهنيوكتو هملع نع جرحي ال اى ةتبلا هتردق نع دحاو رودقم جرخب

 9 ناكم نم لقتنتو كرحتتو لزنتو دعصت ملاعلل هرمأب ةربدم ةكئالم .هل

 5 نم ثعبيو .ةرخآلاب يقأيو ماعلا اذه برخيو ايندلاب بهذي هنأو .ناكم

 ةلالدك ءاهدارم ىلع ةلالدلا يف ىه ىتلا صوصنلا نم كلذ لاثمأ ىلإ روبقلا

 راهنلاو ليللاو رمقلاو سمشلا ظفل ةلالدكو اهولدم ىلع ةثالثلاو ةرشعلا ظفل

 قرفال اهلولدم ىلع ىثنألاو ركذلاو رقبلاو لبإلاو لاغبلاو ليخلاو رحبلاو ربلاو
 . ةتبلأ كلذ نيب

 رهظأ هنأل ءالوؤم هلك عرشلا داع هيلع ليوأتلا طلس نإ مسقلا اذهف

 ةياغ ةعونتم هيلع نآرقلا ةلالدو .ةلالدو ادورو اهرثكأو اتوبث نآرقلا ماسقأ

 .©مريثكب هلوبق نم برقأ ليوأتلل هاوس ام لوبقف عونتلا
 :نيملكتملا دنع ليوأتلا ساسأ لاطبإ - “

 عم لقعلا ضراعت ىوعد يف نيمرحلا مامإ مهنمو نيملكتملا أطخ عجريو
 : نيرمأ دحأ ىلإ كلذ 5 هؤطخ عجري - الوؤم ارهاظ هرابتعال بجموملا .عمسلا

 يناعملا هب نيضراعم  ةيلقعلا ةلدألا نم هنوميقي ال مهرابتعا : لوألا

 تسيل ةقيقحلا يف يه انيب «ةيعطق ةلدأ اهايإ مهرابتعا  تايآلل ةحيحصلا

 ام دجو) مالسإلا خيش لوقي اك حيحصلا نازيملاب نزو اذإ هنإف «كلذك

 ,9١23(تاالوقعملا نمال تاالوهجملا نم ةنسلاو باتكلا ضراعي

 ) )91١ص .قعاوصلا رصتخم ١ه.

 )١1"( ص «.ةدوع نب دمحم قيقحت ةيميت نب دمحأ نيدلا يقت مالسإلا خيش فيلأت ,ةيرمدتلا ١149.
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 نم ةدافتسملا رهاوظلا يه اهنوربتعي ةلطاب ناعم تايألا نم مهمهف : يناثلا

 اهنولوؤي مث نمو اهتلاحتسا ىلع يلقعلا ليلدلا نوميقي مث نمو .تايآلا كلت

 .ىرخأ ٍناعمب
 نكمي ال ىلاعت هللا قح يف ةلطابلا يناعملا هذه نأ فلسلا ءالع ىريو

 ليحتسي نارقلا رهاوظف .«تافصلا تايأآ نم ةدارملا رهاوظلا يه نوكت نأ

 ةحضاو ةلالد اهيلع لدت ىتلا اهيناعم ىه هتايا رهاوظ لب ءارفك نوكت نأ

 هيف رهاظلا ظفل) :مالسإلا خيش لوقي .ىلاعت هللا تاذب قيلي ام وحن ىلع
 ثيداحألاو تايآلا رهاظ) اهرهاظ نأ دقتعي لئاقلا ناك نإف .كارتشاو لامجإ

 بير الف .«مهصئاصخ نم وهام وأ نيقولخملا تافصب ليثمتلا (تافصلا يف

 ءاهرهاظ اذه نومسي اونوكي مل ةمئألاو فلسلا نكلو .دارم ريغ اذه نأ

 هناحبس هللاو ءالطابو ارفك ثيدحلاو نآرقلا رهاظ نوكي نأ نوضتري الو

 وهام الإ هنم رهظي ال هسفن هب فصو يذلا نوكي نأ نم مكحأو ملعأ

 .©79(لالضو رفك

 ىنعم ىلإ نودمعي مهنأ ,ماقملا اذه يف نوملكتملا هيلإ يهتني ام ةياغف

 وه اذهو .ليوأتلا ىلإ اجاتحم هولعجي ىتح ظفللا رهاظ وه هنولعجيف .دساف

 نم نيمرحلا مامإ نع هانركذ نأ قبس ام ليبقلا اذه نمو .مهئطخ طانم

 ةتبثملا تايآلا يف لعف اك «ةينارقلا تايآلا ضعب رهاوظ ديدحت يف هئطخ

 تاياو ةيعملا تايآ كلذكو .هجولا ةفصل ةتبثملاو .ىلاعت يرابلل نيعلا ةفصل
 . ©2369 خلا . . .ءيجملا

 ةلالد مهوت يتلا ةلطابلا رهاوظلا كلتل ابنجت اهليوأت ىلإ دمع مث نمو
 .اهيلع تايآلا

 :ليوأتلا نم فلسلا ءالع فقاوم - 4

 ليوأت ىلإ نيملكتملا عفدت يتلا ةلطابلا عفاودلا قبس اهيف انيب دق انك اذإو

 . 297 ص .ةيرمدتلا (”1*)
 .ثحبلا نم ؟417 27868 2787 ص رظنا (”15)
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 اننإف .ليوأتلا اذه ليبس يف اهنوكلسي ىتلا ةدسافلا قرطلاو «ةيناآرقلا تايآلا

 فرص هب ىينعنو .هتاذ دح ف ليوأتلا نم فلسلا ءالع فقوم وهام لءاستن

 .كلذ يضتقي ليلدل لمت رخآ ىنعم ىلإ هرهاظ نع ظفللا
 ْ ؟اذالو هنولبقي مأ اقلطم هنوضفري له

 ؟مهدنع ضفرلا وأ لوبقلا طباوض ىه امو

 ءاقلطم اضفر ىنعما اذهب ليوأتلا نوضفري ال فلسلا ءالع نأ عقاولا

 ريدقتبو اهقلطم دييقتبو اهمومع صيصختب تايآلا ضعب نورسفي اوناك لب

 ليلد دوجول الإ ليوا اذه ىلإ نوؤجلي اونوكي ملو ءاهنم فوذحم فاضم
 زوجي الف) مالسإلا خيش لوقي .كلذ يضتقي رهاظ يعمس وأ رهاظ يلقع

 هب نوديري مالكب «ةباحصلا ىنعي» ءالؤهو وه (ِةْكَك يبنلا ي أ» ملكتي نأ

 1 نأ اَمإ .هرهاظ ىلع هلمح نم عنمي اليلد بصن دقو الإ هرهاظ فالخ

 دحأ لك نإف 100 ئيش َُّك نم تيتوأو» ىلاعت هلوق لثم ءارهاظ ايلقع

 لك ٌقلدَخ» كلذكو ءاهلثم هاتؤي ام سنج نم تيتوأ دارملا نأ هلقعب ملعي
 ايعمس اًمِإو .مومعلا اذه يف لخدي ال قلاخلا نأ عمتسملا ملعي 04"2ءيش

 .©5رهاوظلا ضعب فرصت يتلا ةنسلاو باتكلا يف تالالدلا لثم ارهاظ
 .لمتحم ىنعم ىلإ هرهاظ نع ظفللا فرص ىنعمب .ليوأتلا نوعنمي ال فلسلاف

 كلذ متي نأ هنوعنمي يذلاو ءةنس وأ باتك نم كلذ يضتقي ليلد دجو اذإ

 وه سيلو رهاظلا ىنعملا ليحي ليلد دوجو فراصلا دقتعي نأ وأ «ليلد الب

 عنمي لقعلا نأ تافصلا ةافن مهوتك .مهوت (ك حيحص ليلدب هتقيقح يف

 ءاهنولوؤي مث نمو «.ةنسلاو نارقلا يف تدرو يتلا تافصلاب يرابلا فاصتا

 فصو اب يرابلا فاصتا ليحي ىلقع ليلد دجوي نأ نوعنمي فلسلا ناك الو

 نودعي مهنإف  مهدنع اهب هفاصتا ىلع لدي لقعلا لب  نآرقلا يف هسفن هب
 نم ولخت اهنأل .ةلطابلا تاليوأتلا نم بناجلا اذه يف نيملكتملا تاليوأت

 . 7 ةيآ لمنلا ةروس (1)
 ٠١5. ةيآ ماعنألا ةروس (*1)
 6١" ص ىك حج , يواتفلا عومج 17
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 اليوأت ىمسي ام لك مذنال انأ مدقت دقو) :مالسإلا خيش لوقي .ليلدلا

 . ةنسلاو باتكلا ةفلاختو .هعضاوم نع ملكلا فيرحت مذن امنإو .ةيافك هيف امث

 . (يأرلاب ارق يف لوقلاو
 رهاظب نيتيآلا ىدحإ رسفت نأ نيملسملا قافتاب زوجيو) :اضي بأ لوقيو

 نم دحأ دنع كلذ يف روذحم ال ذإ .هرهاظ نع مالكلا فرصيو ىرخألا

 نآرقلا ةلالدل كلذف .رهاظلا نع افرصو اليوأت ىَمُس نإو «؛ةنسلا لهأ

 اريسفت سيل «نآرقلاب نآرقلل ريسفت هنأل .هيلع فلسلاو ةنسلا ةقفاولو :هيلع
 هللا نم ةلالد ريغب هاوحف نع نآرقلا فرص وه امنإ روذحملاو .يأرلاب هل
 . مدقت [ىك نيقباسلاو هلوسرو

 يتلا تايآلل ركذ وهو عونلا اذه يف ةلاسر - هللا همحر - دمجحأ مامإللو

 .اهنيب عمجلا نايبو .ةضراعم ابهنيب :لاقي

 ىلع امهادحإ لمح وأ .نيتيآلا ىدحإ نم رهظي امل ةفلاخم هيف ناك نإو

 مالك نإف «نيروهشملا ةمئألا نم هريغ مالك نم رثكأ اذه يف همالكو .زاجملا

 مالكو .ليلقف ةيملعلا لئاسملا امأو «ةيلمعلا لئاسملا يف دجوي ام رثكأ هريغ

 ةنسلاو نآرقلا نم ليلدلا مايقل ةيلمعلاو ةيملعلا لئاسملا يف ريثك دمحأ مامإلا
 هللاو هيلع ىرتفا دقف كلذ يفن هبهذم نإ :لاق نمو .كلذ ىلع

 , 08 (ملعأ

 :فلسلا ءالع دنع هللا تافص ليوأت طباوض -

 اضفر هل مهضفر مدعو ليوأتلل فلسلا ءاملع لوبق نم هانمدق ام لعلو

 احيحص ليوأتلا نوكيل اهمازتلا بجي يتلا طباوضلا نع انل فشكي ءاقلطم

 هذه ديدحت يف مالسإلا خيش لوقي .احيحص اليوأت ربتعي ال اهنودبو

 اهب هفصو وأ .هلوسر اهب هفصو وأ .ةفصب هسفن هللا فصو اذإ) :طباوضلا

 اهرهاظ نع اهفرصف مهتياردو مهتياده ىلع نوملسملا قفتا نيذلا نونمؤملا
 فلاخي نطاب ىلإ :اهنم ةموهفملا اهتقيقحو .هناحبس هللا لالجب قئاللا

 5١-55 ص ثا ج .يواتفلا عومجم (914)
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 ةنسلاو باتكلا نأل .يزاجملا ىنعملب لمعتسم ظفللا كلذ نأ :(اهدحأ)
 ناسل فالخ هيف ءيشب داري نأ زوجي الو .يبرعلا ناسللاب ءاج فلسلا مالكو

 داريام يزاجملا ىنعملا كلذ نوكي نأ دبالف ءاهلك ةنسلألا فالخ وأ .برعلا

 ءهل حنس ىنعم يأب ظفل يأ رسفي نأ لطبم لك نكميف الإو ىظفللا هب

 .ةغللا يف لصأ هل نكي مل نإو

 فزاجم ىلإ هتقيقح نع ظفللا فرص بجوي ليلد هعم نوكي نأ :(يناثلا)

 زاجملا قرطب ىنعم يفو «ةقيقحلا قيرطب ىنعم يف لمعتسي ناك اذإف الإو
 نإ مث «.ءالقعلا عامجإب فرصلا بجوي ليلد ريغب يزاجملا ىلع هلمح رجي مل

 يعمس وأ يلقع عطاق ليلد نم هل دبالف ةقيقحلا نع هفرص بوجو ىعدا

 حجرم ليلد نم دبالف ةقيقحلا نع هفرص روهظ ىعدا نإو .فرصلا بجوي
 .زاجملا ىلع هلمحل

 ضراعم نع  فراصلا - ليلدلا كلذ ملسي نأ نم دبال هنأ :(ثلاثلا)

 مث ءاهكرت عنتما ,ةدارم ةقيقحلا نأ نيبي ينايإ وأ ينارق ليلد ماق اذإف الإو

 دبالف ارهاظ ناك نإو .هضيقن ىلإ تفتلي مل اعطاق اصن ليلدلا اذه ناك نإ

 . حيجرتلا نم

 دضو هرهاظ فالخ هب دارأو مالكب ملكت اذإ ِك لوسرلا نأ :(عبارلا)

 هنيع ءاوس «.هزاجم دارأ هنأو .هتقيقح دري مل هنأ ةمألل نيبي نأ دبالف هتقيقح

 داقتعالا هيف مهنم ديرأ يذلا يملعلا باطخلا يف (يس ال ,هنيعي مل وأ

 ىدهو ارون نارقلا لعج ىللاعتو هناحبس هنإف .حراوجلا لمع نود «ملعلاو
 .مهيلإ لزنام سانلل نيبيل لسرلا لسرأو .رودصلا يف امل ءافشو سانلل انايبو

 دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئلو .هيف اوفلتخا امهيف سانلا نيب مكحيلو
 . 239لسرلا

 .نايبلاو فشكلا ضقاني ًاسيبلت نوكي لمحلا كلذ نأل ردان وأ يفخ ىنعم ىلإ هانعم يف روهشملا رهاظلا ظفللا لمح زوجي ال هنأ ةدعاقلا هذه ين مالسإلا خيش دصقم (519)

71١5 



 ةنسلألا نيبأو تاغللا حصفأب ثعب يبرعلا يمألا (لوسرلا) اذه مث

 مهحصنأو ءالع سانلا قمعأ اوناكو هنع اوذخأ نيذلا ةمألا مث «تارابعلاو

 فالخ هب نوديري مالكب ءالؤهو وه ملكتي نأ زوجي الف .ةنسلل مهنيبأو ةمألل

 ايلقع نوكي نأ اَمِإ .هرهاظ ىلع هلمح نم عنمي اليلد بصن دقو الإ هرهاظ

 هلقعب ملعي دحأ لك ناف ”"' )4 ءيش لك نم ْتْيتوأَو9 :هلوق لثم ارهاظ

 "74 عيش لك ُقِلَخط كلذكو اهلثم هاتؤي ام سنج نم تيتوأ دارملا نأ
 .مومعلا اذه يف لخدي ال قلاخلا نأ عمتسلا ملعي

 ضعب فرصت يتلا ةنسلاو باتكلا يف تالالدلا لثم ارهاظ ايعمس وأ

 رهاوظلا
 ءاوس «سانلا دارفأ الإ هطبنتسي ال يفخ ليلد ىلع مهليحي نأ زوجي الو

 هداعأو .ىنعم هنم مهفي يذلا مالكلاب ملكت اذإ هنأل ءايلقع وأ ايعمس ناك

 ريغو هيقفلاو .ديلبلاو يكذلا مهيفو مهلك قلخلا هب بطاخو «ةريثك تارم

 هيف اوركفتيو .هولقعيو باطخلا كلذ اوربدتي نأ مهيلع بجوأ دقو «هيقفلا

 .هرهاظ نم ائيش باطخلا اذهب اودقتعي ال نأ بجوأ مث .هبجوم اودقتعيو
 ناك ء.هرهاظ دري ١ هنأ ىلع لدي سانلا دارفأ هطبنتسي ايفخ اليلد كانه نأل

 زاغلألاب وهو .ىدحلا دضو نايبلا ضيقن ناكو ءاسيبلتو اسيلدت اذه

 .نايبلاو ىدهلاب هنم هبشأ يجاحألاو

 ةريثك تاجردب ىوقأ هرهاظ ىلع باطخلا كلذ ةلالد تناك اذإ فيكف

 ناك اذإ فيك مأ ؟دارم ريغ رهاظلا نأ ىلع يفخلا ليلدلا كلذ ةلالد نم

 .,©"9(؟ةقيقح اه سيلو ةهبش ىفخلا كلذ

 هلعجي ليوأتلا يف طباوضلا هذه ةاعارم مدع نأ مدقت امم حضتيو

 نم اعاونأ ميقلا نبا ركذ دقو  نيملكتملا تاليوأت نم ريثك نأش الطاب

 :ةيلاتلا ةرقفلا يف اهركذنس اهتحص طباوض تدقف يتلا ةلطابلا تالليوأتلا

 . 37 ةيآ لمثلا ةروس (”70)

 1١ ةيآ ماعنألا ةروس )971١"(
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 :فلسلا ءاملع دنع لطابلا ليوأتلا عاونأ - ١

 : يه عاونأ ةرشع ةلطابلا ليوأتلا عاونأ لعج ةيزوجلا ميقلا نباو

 ىتح) هلك هلوق يف لجرلا ليوأت لثم لوألا هعضوب ظفللا هلمتحي ملم ١
 اذهف سانلا نم ةعامج لجرلا نأب ©”"97(هلجر اهيف ةزعلا بر عضي

 .(ةغللا نم دنس هل سيل ليوأتلا

 ادرفم هلمتحا نإو عمج وأ ةينثت نم ةصاخلا هتينبب ظفللا هلمتحي مام  "؟

 .ةردقلاب 294 ّيَدَيب ُتَقَلَخ الط ىلاعت هلوق يف نيديلا ليوأت لثم
 كلذ ريغ ف هلمتحا -نإو بيكرتلاو قايسلا ببسب ظفللا هلمتحي ملام كو

 ُمُهَيت نأ ا َنوُرظنَي ُلَه» ىلاعت هلوق يف برلا نايتإ ,ليوأت لثم

 برلا نايتإ نأب ""”َكيَر تنّياَء ضْعَب أَي وأ كبَر أَ 0 ُةكْبَلْل

 عيونت نم هيف ال ليوأتلا اذه عنمي قايسلاف .هرمأ يهو هتايآ صضعب نايتإ

 . ميسفتو كديدرتو

 لثم احالطصا هلاعتسا َفلأ نإو بطاخملا ةغل يف هلاعتسا فلؤي ملام - 4

 يف فرعي ال ذإ ةكرحلاب 604 لفظ ىلاعت هلوق يف لوفألا ليوأت

 .ةكرحلا وه لوفألا نأ برعلا ةغل

 درو يذلا بيكرتلا ريغ يف نكل ىنعملا كلذ ريغ يف هلاعتسا فلأام

 نأ كَعَنَماَمط ىلاعت هلوق يف ةمعنلاب نيديلا ليوأت لثم صنلا هيلع

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع اثيدح ريسفتلا باتك يف هحيحص يف يراخبلا ىور ("50)

 يلام :ةئحلا تلاقو , نيربجتملاو نيركتملاب ترثوأ راثلا تلاقف راثلاو ةئحجلا تجاحت» : هك يبنلا
 كب محرأ يمحر تنأ : ةنحلل ىلاعتو كرابت هللا لاق « مهطقسو سانلا ءا ءافعض الإ يلخدي ال

 ةدحاو لكلو يدابع نم ءاشأ نم كب بذعأ باذع تنأ امنإ :رانلل لاقو .يدابع نم ءاشأ نم

 اهضعب يوزيو ءىلتمت كلانهف طق طق لوقتف هلجر عضي ىتح ءىلتمت الف رانلا امأف اهؤلم اهنم
 اه ءىشني لجو زع هللا ناف ةئجلا امأو .ادحأ هقلخ نم لجو زع هللا ملظي الو ضعب ىلإ

 ةريره يبأ نع اثيدح هحيحص يف ملسم ىورو :غ١٠486 ح ه0 ص 7م ج يرابلا حتف .«ءاقلخ

 4 ج ملسم حيحص .اهلهأو اهميعن ةفصو ةنحلا باتك (هلجر ىلاعتو كرابت هللا عضي ىتح) هيفو

 . ؟ 18١م0 ص

 .8 ةيأ ص ةروس (*؟15)
 ١648. ةيآ ماعنألا ةروس (76)
 .ا5 ةيآ ماعنألا ةروس (*55)
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 ريغ يف نكلو ةمعنلا ىنعمب يأت ديلاف "974 ّيدّيِب ٌتْقَلَح ال َدجْسَ
 70 .بيكرتلا اذه

 هلاعتسا دهعي ملو هيف رهاظ وه ىنعم يف هلاعتسا درطا يذلا ظفللا 5

 دوهعملا فالخ ىلع هلمحف .اردان هيف هلاعتسا دهع وأ .لوؤملا ىنعملا يف

 اذإ لب .ةيادهلاو نايبلا ضقاني اسيبلت نوكي هنإف .لطاب هلامعتسا نم

 ام نئارقلا نم هب اوفح دوهعملا هانعم ريغ يف اذه لثم لامعتسا اودارأ

 .فولأملا هانعم ىلإ همهف قبسي الثل هب مهدارم عماسلل نيبي
 ةأرما اميأ» هك هلوق ليوأتك لاطبإلاب صنلا لصأ ىلع دوعي ليوأت لك -

 , ”"2(لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن

 نإف) :هلوق وهو لاطبإلاب صنلا لصأ ىلع عجري ةمألا ىلع هلمحف

 وه (منا ةمألا رهمو ”"9(اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلف اهب لخد

 . ديسلل
 يفخلا ىنعملاب هاوس هقالطإ دنع هنم مهفيال رهاظ هل يذلا ظفللا ليوأت -8

 دحألا ظفل ليوأتك ءرظنلا لهأ نم ىدارف الإ هيلع علطيال يذلا

 نكمأ ول تافصلا نع ةدرجملا تاذلاف .تافصلا نع ةدرجملا تاذلاب

 فيكف ادج ةبعص تامدقم دعب الإ اهتابثإ نكمأ امل .جراخلا يف اهتبوث
 . جراخلا 5 لاحم اهدوجوو

 وه يذلا ىنعملا اذ دحأ لك دنع روهشملا ظفللا عضو ليحتسيف

 .ءافخلا ةياغ يف

 ىلإ ,فرشلاو ولعلا ةياغ وه يذلا ىنعملا ليطعت بجوي يذلا ليوأتلا 4

 ٌرهاَقْلا َوُهَوط ىلاعت هلوق يف ةيقوفلا ليوأت لثم بتارمب هنم لقأ ىنعم
 .فرشلا ةيقوف اهنأب 74"2وهداّبع َقْوَ

 1/6 ةيآ ص ةروس (”700
 .نسح ثيدح لاقو ص ؟ َج لل ح هللس يف يذمرتلا هاور ("74)

 5١8. ص "# حج ١٠١ ح هلتس يف يذمرتلا هاور (”59)

 ١8. يآ ماعنألا ةروس (”0)

 ل -/١10”



 .هيضتقت ةنيرق الو قايسلا نم ليلد هيلع لدي مل ىنعمب ظفللا ليوأت ٠-

 .©"0همالكب يداملا نيبملا هدصقيال اذه نإف

 :ضيوفتلاب لوقلا لاطبإ - ١
 ليوأت عنم ىلإ (ةيماظنلا) يف هرمأ ىهتنا نيمرحلا مامإ نأ اقباس انيأر

 ٠ حوجرم لتع ىنمم ىلإ اهرهاظ نع اهفرص عنم يأ - ةيربخلا تافصلا

 لهأ ىلع عنتمي هن أ ىري هنأ عم .فلسلا هلعفي مل ةعدب ليوأتلا ربتعي ثيح

 يناعم كاردإ يف هللا ىلإ ضيوفتلا بجي هنأ ىري مث نمو اهاوحف داقتعا قحلا

 كلت نوضوفي اوناك فلسلا نأ امعاز ,تافصلا نم تايآلا هذه هنمضتت ام

 .انايبو اريسفت اهل ضرعتلا كرت ىلع اوجرد مهنأو .برلا ىلإ يناعملا
 عامجإب - انيأر اك - ضيوفتلا ىلإ باهذلا عم ليوأتلا كرت ىلع لدتسا دقو

 ىلاعت هلوق دنع  فقولا ءارقلا مامإ رابتعا هيلع لدي |مبو .كلذ ىلع فلسلا

 لاعت هاو ءادتبالا مث 0 . 774ه ِ يو معي اموزف

 . هللا ىلإ  ىنعملا صضيوفت عم

 ىلاعتو كرابت هلوق نع لئس امدنع كلام مامإلا لوقب كلذ ىلع لدتسا ابك

 ةلوهجم ةيفيكلاو مولعم ءاوتسالا :لاقف ”74ىَوَتْسأ شّرَعلا َّلَع ُنمحَّرلآِ»
 , 79 (ةعدب هلع لاؤسلاو

 تايآلا هذه ىوحف كاردإ عنتمي هنأ نم نيمرحلا مامإ هيلا بهذي ام امأ

 اهاوحف نأ عقاولاو «ةيهيبشتلا اهيناعم وه اهاوحف نأ نم أطخ  هنظي (لف

 ءيشالو ىلاعت هللا تاذب قيلي ام وحن ىلع تافصلا كلت تابثإ وه انإ

 .وحنلا اذه ىلع اهاوحف كاردإ يف

 .«تافصلا هذه يناعم نوكردي ال مهنأ نم ةباحصلا ىلإ هدنسي امو

 .فرصتب ١١ ١7 ص _ .قعاوصلا_رصتخم (*1)

 . ةيآ نارمع لآ ةروس (”5)
 .8 ةيآ هط ةروس ("”0م)

 م4 م7 ص ةيماظنلا رظنا 0# 4)
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 ام ىلع اهيناعم نوكردي اوناك دقف .حيحص ريغف هللا ىلإ اهتفرعم نوضوفيو

 اهتيفيكو اهتقيقح ةفرعم يف الإ نوضوفي اونوكي ملو .هتافصو هللا تاذب قيلي
 .كلام مامإلا مالك هيلع لديام وحن ىلع

 هداقتعا بجي ايف اميس الو نارقلا تايا يناعم كاردإ يف ضيوفتلا نأ كلذ

 نارقلا نومهفي اونوكي مل مهنأو محل ليهجت هتقيقح يف وه هللا تافص نم
 . حيحصلا هجولا ىلع مهتديقع نوتبثي الو

 ِ ةديقعلا اياضق يف مهفلاو ركذلل ارسيم نكي مل نآرقلا نأ اضيأ هيفو

 الإ ُهليوأت ْمَلْعَي اًمَوإ» ىلاعت هلوق ىلع فقولا نم هب جتحي ام امأو

 , 77004 هلآ
 ةقيقحو «ةقيقحلا - مالسإلا خيش ىري امك  ةيآلا هذه يف ليوأتلاب دارملاف

 .هللا ريغ هملعي ال يذلا اههبنك يه تافصلا

 رصني ال هنع هللا يضر كلام مالك ىضتقم نأ مالسإلا خيش نيب دقلو

 انإو مولعم ءاوتسالاف .تايألا ىنعم كاردإ 5 ضيوفتلاب لاق نم ىوعد

 .ففيكلا وهو ةقيقحلا وه لوهجملا
 اوناك لب .نيضوفم اونوكي مل فلسلا نأ ىلع مالسإلا خيش لدتسا دقو

 .اهنودقتعيو تايآلا يناعم نوملعي

 هلأسي ةيأ لك دنع هفقي سابع نبا ىلع فحصملا ضرع هنإ دهاجم لوقب

 .اهنع
 .اهب دارأ ام ملعي نأ بحي وهو الإ ةيا هللا لزنأ ام يرصبلا نسحلا لوقو

 .تلزنأ ايف ملعي وه الإ هللا باتك يف ةيأ نم ام هنإ دوعسم نبا لوقو

 ليوأت نوملعي اوناك فلسلا نأ ىلع لدتو ةضوفملا لوق لطبت لاوقألا هذهف

 .اهريسفت يأ تافصلا تايأ

 مويلا نعو هسفن نع هب هللا ربخأ ام ليوأت امأو) :مالسإلا خيش لوقي

 هتاذ هنك وه :هللا قح يف كلذو امنع ريخأ ىتلا ةقيقحلا سفن وهف رخآلا

 ءاوتسالا» :امهريغو ةعيبرو كلام لاق اذهو ءهريغ اهملعي ال يتلا هتافصو

 ./ ةيآ نارمع لآ ةروس (**ه)
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 امهريغو لبنح نب دمحأو نوشجاملا نبا لاق كلذكو .«لوهجم فيكلاو مولعم

 انملع نإو هسفن نع هب هللا ربخأ ام ةيفيك ملعن ال انإ :نولوقي فلسلا نم

 . هانعمو هريسفت

 نم هيف اونعط اميف ةقدانزلاو ةيمهجلا ىلع لبنح نب دمحأ مامإلا در اذهلو

 ديرأ ام ريغ ىلع هلمح نم ىلع درف «هليوأت ريغ ىلع هولوأتو نارقلا هباشتم

 .اهب دارملا نيبو ةهءاشتملا تايآلا عيمج وه رسفو هب
 ءاملعلا نإ نولوقي اوناكو نارقلا عيمج اورسف نوعباتلاو ةباحصلا كلذكو

 هسفن نع هب هللا ربخأ ام ةيفيك اوملعي مل نإو هب ديرأ امو هريسفت نوملعي

 .بيغلا ةيفيك نوملعي ال كلذكو
 رطخ الو هتعمس نذأ الو هتأر نيعال ميعنلا نم هئايلوأل هللا هدعأ ام نإف

 فلسلا نم لاق نمف «.هللا الإ هملعي ال هب ربخأ يذلا كاذف .ءرشب بلق ىلع

 .قح اذهف ىنعملا اذهب هللا الإ هملعي ال هباشتملا ليوأت نإ

 الإ هملعي ال هب دارملا نايبو .هريسفت وه يذلا ليوأتلا نإ لاق نم امأو

 اولاقو هلك ناآرقلا اورسف نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ةماع هيف هعزاني اذهف هللا

 .هانعم نوملعي مهنإ

 ,هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم سابع نبا ىلع فحصملا تضرع» :دهاجم لاق اك

 ةيآ هللا باتك يفام» :دوعسم نبا لاقو .(«اهنع هلأسأو ةيآ لك دنع هفقأ

 وهو الإ ةيآ هللا لزنأ ام :يرصبلا نسحلا لاقو .«تلزن اميف ملعأ انأو الإ

 بلطي ام لكب طيحي نارقلا نولعجي اوناك اذهلو .اهب دارأ ام ملعي نأ بحي

 الإ ءيش نع دمحم باحصأ لأست امو» :قورسم لاق امك نيدلا ملع نم

 .©*2(هنع رصق انملع نكلو نارقلا يف هملعو

 نارقلا ربدت نم هب هللا انرمأ ام عم ضراعتي ضيوفتلاب لوقلا نإ مث
 . همهفو

 لطاب هرهاظ ام ةينارقلا صوصنلا نم نأ نمضتي ضيوفتلاب لوقلا نإ لب
 هلزنأ هللا نأو نايبو ةياده باتك نارقلا نأب لوقلا عم ضراعتي اذهو ءرفكو

 .؟84١5- 5١90 ص ١ جا خراعتلا ءرد ("5"8)
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 ملسمو نمؤم لك دقتعم وه اذه نأ عم هرونلا ىلإ تاملظلا نم انجرخيل
 .هيف لادج ال يللا

 :رمأ ىلاعت هللا نأ مولعملا ن نم هنإف 076 امأ) :مالسإلا خيش لوقي

 3 نأ كلذ عم زوجي فيكف همهفو هلقع ىلع انضحو (نآقلا ربدتن نأ

 .هتفرعمو همهف نع ضارعإلا انم
 تاملظلا نم انجارخإو انل نايبلاو اناده هب ديرأ يذلا باطخلاف اضيأو

 انم دري ملو ءرفكو لطاب هرهاظ صوصنلا نم هيف ركذام ناك اذإ ءرونلا ىلإ
 نايب ريغ نم هنطاب فرعن نأ انم ديرأ وأ هنطاب الو هرهاظ ال فرعن نأ

 الو قحلا لوق هيف نيبي اب بطاخن مل نيريدقتلا ىلعف كلذل باطخلا يف
 , © (رفكو لطاب باطخلا اذه لولدم نأ انفرع

 ناك ذإ «ءاييبنألاو ارقلا يف يف حدق اذه نأ مولعمو) 6 خيش لوقيو

 غلبي نأ لوسرلا رمأو سانلل انايبو ىده هلعج هنأ ريخأو نآرقلا لزنأ هللا

 عمو .هلقعو نارقلا ربدتب رمأو .مهيلإ لزتام نينا نيبي نأو .نيبملا غالبلا

 اتلاخي هنزك نع وأ هتافص نع هب برلا ريخ أ ام وهو  هيفام فرشأف اذه

 وأ .ًادعوتو ًادعوو ءايبنو ًارمأ هنوك وأ .ميلع ءيش لكب وهو .ءيش لكل

 الو ءربدتي الو لقعي الف هانعم دحأ ملعي ال رخآلا مويلا نع هب ربخأ امع

 .©(نيبملا غالبلا غلب الو مهيلإ لزن ام سانلل نيبي لوسرلا نوكي

 0 ص ١ حج «ضراعتلا ءرد ةفضف)

 ©5١86 ص ١ ج ضراعتلا ءعرد (؟”*8)

 -1١؟”





 سماخلا لصفلا

 موهفملاب لالدتسالا

 :هفيرعت - ١

 ةراتو هقوطنمب ةرات ءاقباس انلق اك نوكت يناعملا نم ىنعمل ظفللا ةدافإ نإ

 فيفأتلا عنم ىلع هقوطنمب لدي ”04ّفأ [ لقت الَق ىلاعت هلوقف هموهفمب
 رعشأ ثيح نم ىتأ موهفملا اذهو فينعتلاو برضلا عنم ىلع هموهفمب لديو
 .فينعتلاو برضلا نع ىبنلا وهو ىلعألاب فيفأتلا نع ىبنلا وهو ىندألا

 هقوطنمب لد ©474هَري اريح ٍةَرَذ َلاَقْثِم ْلَمْعَي نَمَقظ ىلاعت هلرق كلذكو
 هنأ ىلع هموهفمب لدو ريخلا نم ةرذلا لاقثم ىلع ىزاجيس ناسنإلا نأ ىلع

 .ىلوأ باب نم كلذ نم ربكأ وهام ىلع ىزاجيس
 نم ىقلتم امهدحأ :ناعون ظفللا نم دافتسي ام) :نيمرحلا مامإ لوقي

 .هنع توكسم وهو .ظفللا نم دافتسي ام  يناثلاو .هركذب حرصملا هب قوطنملا
 قوطنملا نكلو «.هب اقوطنم سيلام امأو ....حيرصتلا ةيضق ىلع هل ركذ ال

 .©؛2(هب لئاق يعفاشلاو .موهفملا نويلوصألا همس يذلا وهف ءهب رعشم هب

 :هماسقأ - "

 :نيمسق ىلإ موهفملا مسقنيو
 .ةفلاخملا موهفم يناثلاو «ةقفاوملا موهفم اههدحأ

 فينعتلاو برضلا نع يبغلا ىلع فيفأتلا نع يبغلا ةلالد نم مدقت امو

 . 3" ةيآ_ ءارسإلا ةروس (م#ؤ)
 .4 ةيآ ةلزلزلا ةروس (*50)
 .444 ص 21١ ج ناهربلا (؛١1)

 ل



 لاثم امههالك ريبكلا ريخلا ىلع ءازجلا ىلع «ءريخلا ةرذ ىلع ءازجلا ةلالد كلذكو

 باطخلا نحلو باطخلا موهفم اضيأ موهفملا اذه ىمسيو ةقفاوملا موهفمل

 امأ .ةفلاخم موهفمو ةقفاوم موهفم :ناسق موهفملا) :نيمرحلا مامإ لوقي
 مكحلل قفاوم هنع توكسملا يف مكحلا نأ ىلع لدي ام وهف ,ةقفاوملا موهفم

 رمألا قايس يف ىلاعت برلا صيصنتك اذهو «ىلوألا ةهج نم هب قوطنملا يف

 تاهج رئاس نع رجزلاب رعشم هنإف ,فيفأتلا نع يبنلا ىلع نيدلاولا ريب
 , (2719(فينعتلا

 نم مهفي ام وهو) الئاق ةيفاكلا يف ةقفاوملا موهفم نيمرحلا مامإ فرع دقو
 , 219(هحرصب ال باطخلا

 : الئاق نيمرح لا مامإ هفرع دقف باطخملا ليلد ىمسيو ةفلاخملا موهفم امأ

 فلام هنع توكسملا نأ ىلع . . .ركذلاب اصصحم هنوك ةهج نم لدي ام وه)

 اذه ©"49(ةاكزلا منغلا ةمئاس يف) مالسلا هيلع هلوقك .ركذلاب صصخملل

 :الئاق ةيفاكلا يف هفرع دقو .«**(اهيف ةاكز ال ةفولعملا نأب رعشي صيصختلا

 برقي وهو ةنيرق وأ ددع وأ فصوب ظفللا قلطم صيصخت نم مهف ام وهو)
 , ”؛2(ديقملا نم

 ةمئاسلا منغلا يف) ِِللَك هلوقك ةنيعم ةفصب ظفللا قلطم هيف صصخ ام )١(

 موهفم باب نم ءاهيف ةاكز ال ةمئاسلا ريغ نأ ىلع كلذ لديف ”؟9(ةاكز

 . ةفلاخملا

 .444 ص ءا١ ج ناهربلا #45
 .ه١ ص لدجلا يف ةيفاكلا (*45)
 نيرشع ىلإ نيعبرأ تغلب اذإ منغلا ةمئاس ينو) هيف اليوط اثيدح أطوملا يف كلام مامإلا ىور (*”44)

 .؟5608ص أ ْج (ةاش ةئامو

 اهتمئاس منغلا يف) ليلغلا ءاورا ين اثيدح ينابلألا ركذو 44 ص .* ج هتئس يف .دوادوبأ هاورو
 .554 ص 7 ج ليلغلا ءاورإ ء.حيحص ثيدح لاق (ةاش اهيفف نيعبرأ تناك اذا

 .444 ص 231١ ج ناهربلا (”:5)

 6١. ص لدجلا يف ةيفاكلا ("”45)
 .744 ةيشاحلا رظنا  هجيرخت قبس ("”40
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 مُهوُدَلِجآَفط ىلاعت هلوقك نيعم ددعب ظفللا قلطم هيف صصخ ام (؟)
 رثكأ الو لقأ دلجي ال فذاقلا نأ ىلع كلذ لديف ”*94ةَدْلَج َنيِنَِمَن
 .ددعلا اذه نم

 .دحلاب ظفللا قلطم هيف صصخ ام (9)

 ةرثك نيم نابز وأ صوصختم ناكمب ةظفللا قلطم ديف صصخ ام (4)
 ىف نوفكمع متناوإ» :ىلاعت هلوقو "؟0«تمولْعُم ٌرهشا جحلا» : ىلاعت

 .*7«دجملأ
 .(ديز ءاج) لثم بقللاب صصخ ام (ه)

 يعفاشلا هركذ امو) :الئاق ينيوجلا هديأو .يعفاشلا اهب لاق لوألا ةعبرألاو

 لبقتم قح تاصيصختلا نم اهدع ىتلا تاهجلا يف موهفملاب لوقلا رصح نم

 , 2010(رهاجلا دنع

 نع ريبعتلاو ةعبرألا تاصيصختلا راصتخا نكمي هنأ ىأر ينيوجلا نكلو

 كلذ ناكل ةفصلاب اهعيمج نع ربعم ربع ول نكلو) :لاقف ةفصلاب اهعيمج
 نوكلاب صوصخملاو ءامهدحو امهّدَعِب نافوصوم دودحملاو دودعملا نإف ءاحدقنم

 تاهجلا عيمج عمجت ةفصلاف . . . ءاهيف رارقتسالاب فوصوم نامزو ناكم يف

 . "”7(هوجولا هذه عيمج يف هب لوقلا ىبأي هنإف موهفملا ركني نمو ءاهركذ يتلا
 ىنيوجلا هنع كلذ لقن ذإ .ىعفاشلا هضفر دقف بقللاب صيصختلا امأو

 نمضتي ال اهاقلأب تايمسملا صيصخت نأ ىلع هنع هللا ىضر صنو) الئاق

 باقلألاب صيصختلا نأ ىلإ بهذ قاقدلا ركبوبأ ٌّنكلو ©*0(اهادعام يفن
 ةمئأ نم فئاوط كلذ ىلع هعباتو هيلع صوصنملا ادعام يفن يف رهاظ

 نم فئاوط كلذ ىلإ راص دقو) :ينيوجلا لوقي .يرعشألا بهذملا

 .4 ةيآ رونلا ةروس (*44)
 /1١91. ةيآ ةرقبلا ةروس ("”49)
 .141/ ةيآ ةرقبلا ةروس (*ه.)
 .404 ص ١. ج ناهربلا "هر
 .4067» ص ١ ج ناهربلا (”ه50).

 .169 ص ا ّج ناهرب ةرادرف]

 ا



 , "59 (انباحصأ

 وهو هب عوطقم ىلإ ةفلاخم مأ ةقفاوم موهفم ناكأ ءاوس موهفملا مسقنيو

 هماسقنا يف قوطنملا نأش كلذ يف هنأش .(رهاظلا) وهو نونظم ىلإو «(صنلا)

 عقي نأ ةقفاوملا موهفم ىلع بلاغلاو .(رهاظ) ىلإو (صن) ىلإ رخآلا وه
 ةبتر نع طحني نأو ءارهاظ عقي نأ ةفلاخملا موهفم ىلع بلاغلاو ءاصن

 ريغ اصن عقي ام ىلإ مسقني موهفملا نأ انركذ دقف) ينيوجلا لوقي .صوصنلا

 بابرأ دنع ىمسي كاذ اذإو «ةقفاوملا موهفم يف كلذ بلغيو .ليوأتلل لباق

 نع طاطحنالاو ,روهظلا ةفلاخملا موهفم ىلع بلاغلاو ,.«*”ىوحفلا لوصألا

 ."””(صوصنلا ةبتر
 .04فأ آمل لقت ًالق» :ىلاعت هلوق اصن عقاولا ةقفاوملا موهفم لاثمو

 . هيف (ًرهاظ) سيلو فينعتلاو برضلا عنم يف (صن) اهموهفم ةيآلا هذهف
 ةَبَقَر ريرحتف اًنطخ اًنِمْوُم َلَتَق نمو :ىلاعت هلوق ارهاظ عقي ام لاثمو
 ىلع لدي ةرافكلا باجيإ يف أطخلاب لتقلا ديقت) يعفاشلا لاق 0500ه ةنمَوُم

 يعفاشلا مالك ىلع اقلعم ينيوجلا لاق مث (ىوأ دمعلا لتق يف اهباجيإ نأ
 رخاآ ناكمإ هيلإ قرطتي ذإ هب عوطقم ريغ رهاظ هركذ يذلا اذهو) قباسلا

 ."”9(ىلعألاب ىندألا راعشإ نم يعفاشلا هركذ ام ىوس

 : موهفملاب لوقلا ةافن نم نيمرحلا مامإ فقوم - *
 ءاوس «ةينيدلا قئاقحلا تابثإ يف موهفملا ةلالد نيمرحلا مامإ ححص دقو

 موقي يتلا سسألا ةساردلاو ضرعلاب لوانتن نأ لبقو «ةيدقع وأ ةيلمع تناك

 ةافن فقوم يف هيأر ركذن نأ بحن .موهفملل نيمرحلا مامإ لاعإ اهيلع

 .146054 ص ١ ج ناهرب "ه4

 لك معي ةيفاكلا يف هفيرعت نأ عم اصن ناكام وهو ةقفاوملا موهفم نم عونب ىوحفلا صخم ناك (”ه6)

 . ةقفاوم موهفم
 ."ا/8 هرقف ا“ ص كمل ِج ناهرب (”65)

 . 38 ةيا ءارسإلا ةروس (*07)
 )١68( ةيآ ءاسنلا ةروس 917.

 ."04 هرقف #10 ص ١. ج ناهربلا (*ه9)

 -”؟5-



 ضعبلا نود اهضعب نوفني (نإو .موهفملا روص عيمج نوفني ال مهنأو . موهفملا
 .رخآلا

 نييلوصألا نم ًاعمجو ةفينح ابأ موهفملا ركنأ نمم نأ نيمرحلا مامإ ركذ دقف
 .©"2ينالقابلا ركبوبأ ينال كلذكو ”'”7مهمسي مل

 مهف .ةقفاوملا موهفم ركني ال موهفملا ركنأ نم نأ ىري نيمرحلا مامإ نكل
 برضا عم لع أ اي ل ق) لات هلق هلع لدي ام ارك /
 موهفملا ركنأ نم مث) :لوقي .ةقفاوم موهفم هرابتعاب ىلوأ باب نم فينعتلاو

 القإ» :ىلاعت هلوق لثم يف (ةقفاوملا موهفم وهو ىوحفلا ىمسي ام دحجي
 لهأ مهو لاق نم مهنمو . ىلعألاب ىنذألا رعشأ ثيح نم 4«ٌقأ آيْك لقت

 .ىلعألاب ىندألا راعشإ ةهج نم اهتوبث سيل) نيمرحلا مامإ لوقي امك قيقحتلا
 لمتشم «.ةيآلا متت ىلإ 54اًنسَسْحِإ َنْيَدِْوْلآِبَو :ىلاعت هلوق قاسم نكلو

 بورض ميرحت ىلع اهعومجم لدي ءربلا يف يهانتلاب رمألا يف نئارق ىلع
 ,فيفأتلا نع يبنلا ىلع صيصنتلا ضحم نم كلذ ىقلتي سيلو .فينعتلا
 لوقلاب هيلع ظيلغتلا نع ىهنيو صخش لتقب رمؤي نأ فرعلا يف عنتمي ال ذإ
 ةقفاوملا موهفم نم نوتبثي ال قيقحتلا لهأ مث .""9(حيبقلاب ةهجاوملاو
 ام امأ .ةريثكلا نئارقلا نم هب فحي ام ببسب ايعطق ناكام الإ (ىوحفلا)

 طباضو) :نيمرحلا مامإ لوقي .مهدنع لبقي الف اينظ ناك نأب كلذك نكي مل

 يفن ىلإ ليبس الو .ةعمتجم نئارق ىلإ دنتسي هب عوطقملا نأ ءالؤه بهذم
 ناك ثإو .مهدنع دودرملا موهفملا نم وهف «.نونظلا هيلإ قرطتي امو  عطقلا

 وهنا نيلئاقلا دنع ةقفاوملل ايضتقم
 طرشلا ءاضتقا ركني مل موهفملا ركنأ نم نأ نيمرحلا مامإ ىري كلذكو

 468١0. ص ١. ج ناهربلا رظنا (950)
 40١. ص ءا١ ج ناهربلا رظنا (955)
 . 137 ةيآ ءارسإلا ةروس (*55)
 .1405 ص ١. ج ناهرب 27م5

 .405 ص ١ ج ناهرب ةضلق]
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 مالكلا اذه نم مهف «هتمركأ ينعاج نم :تلق اذإف ءهب ءازجلا صيصخت
 ءاج نم ماركإلا لمشي الف .ءيجملا وهو طرشلا ققح نمب ماركإلا صيصخت
 ةلق كانه تناك نإو اذه نوركني ال موهفملا نوركني نيذلاف .تأي مل نمو
 ءازحجلا صيصخت طرشلا ءاضتقا نوعنمي نيمرحلا مامإ ريبعت دح ىلع ةيلاغ

 .هباوبأو طرشلا  موهفملا در نم هيف ددرت امبر) :نيمرحلا مامإ لوقي «هب
 الغو ءهب ءازجلا صيصخت طرشلا ءاضتقاب فارتعالا ىلإ نورثكألا بهذف
 فرس اذهو «.هب ءازحجلا صيصخت طرشلا ءاضتقا در 5 مهبهذم درطب نولاغ
 .209(ميظع

 :موهفملل نيمرحلا مامإ لامعإ اهيلع موقي يتلا سسألا - 4
 افالخ - .يرعشألا هخيشب هيف قبسدقف موهفملاب نيمرحلا مامإ ذخأ امأ

 همادختسا نيمرحلا مامإ هنع ركذ دقف - موهفملا يفنب لوقلا هنع لقن نمل

 .ىلاعت هلل ةيؤرلا تابثإ ين موهفملل
 «يرعشألا نسحلا يبأ نع يأ» هنع ةلقنلا لقن دقو) نيمرحلا مامإ لوقي

 يف قلعت هنإف , موهفللاب لوقلا ىلع لدي ام همالك ينو .موهفملاو ةغيصلا در

 ٍلِئَموَي مير نع منإ الك :هناحبس ىلاعت هلوقب ةيؤرلا ةلأسم
 كلذ رعشأ .ءايقشألا لالذإ يف باجحلا ركذ امل :لاقو 030 نوُيوجحْلا
 ال موهفملاب يعفاشلا لمعف .يعفاشلا هيف قبس امك 2”(ءادعسلا يف هضيقنب

 موهفم عاونأل يعفاشلا رصح ناهربلا يف نيمرحلا مامإ ىكح دقف .ىفخي
 .©7*هوهفملاب لوقلا ىلع هتلدأ قاس امك ””9هركذ قبس |( ةفلاخملا

 لامعإ يف يرعشألا هخيشل اعباتم اقباس انركذ امك نيمرحلا مامإ ءاج دقو .
 موهفملاب نيمرحلا مامإ ذخأ موقيو .يعفاشلا هخيشل اعباتم كلذكو ء.موهفملا

 .405 ص ١. ج ناهربلا ("50)
 ١6. ةيآ نيففطملا ةروس (*”55)
 .4680 ص ١. ج ناهربلا 590
 .407» ص ١. ج ناهربلا رظنا (”54)

 .45؟ ص 2١ ج ناهربلا رظنا (”59)
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 ةغللا ءاضتقا رهظيو .اعم لقعلا ىضتقمو ةغللا ىضتقم كلذ نأ ساسأ ىلع

 اهيلع دمتعي ةددعتم روص يف ةينيدلا قئاقحلا تابثإ يف موهفملا لامعإل لقعلاو

 ىلع ءازجلا بترت نأ كلذب ىنعيو .هب ءازجلا صيصخت طرشلا ءاضتقا : الوأ

 فّلخت دنع ءازجلا فلخت ىلع موهفملاب لدي طرشلا اذهب هصاصتخاو نيعم طرش
 بجي يتلا روصلا نمف) :لوقي كلذ ينو .ةغللا مكحب ةرورض طرشلا

 هب ءازجلا صيصخت طرشلا ءاضتقا ملس نإف ءءازجلاو طرشلا اهب ءانتعالا

 لهجلا ىلإ هتبسنب هعم انيفتكا ءعازنلا ىلع رقتسا نإو «ةبترملا هذه انيدعت

 ةبطاق برعلا بهذم نم ملعن نحنف .دانعلاو ةمغارملا ىلإ وأ .ناسللاب

 ينمركأ نم :لئاق لاق اذإف ءهب ءازحجلا صيصختل طرشلا باب تعضو امأ

 عضو نوكي نأ زوج نمو .همركي نمب هماركإ صاصتخاب رعشأ دقف «هتمركأ
 مالكلا لآف .دعبو ىأن دقف ءاضيأ هريغ مركيو همركي نأ ىلع مالكلا اذه

 اهنسلو برعلا بهاذم ملعت ىلع ةلاحإلاو .لهجلاو هيفستلا ىلا هعم
 , (2"")(اهراوحو

 صيصخت نم موهفملا تابثإ يف ةغللا ىلع دمتعا دق نيمرحلا مامإ نأ عمو

 لالدتسا فاعضإ لواحي هدجن اننإف خلا ..ددع وأ فصوب قلطملا ظفللا

 هنأ) نم ةيمأ نب ىلعي نع يورملا ثيدحلاب اوجتحا امدنع .موهفملل نيتبثملا
 َسْيَلَف : ىلاعت هلوق ىلإ راشأو ؟اًنمأ دقو رصقن انلاب ام باطخلا نب رمعل لاق

 ام تبجعت دقل لاقف "04مل نإ ةرَلّصلآ نم اوُرصقَت نأ حاج ْمُكيلَ
 هللا قدصت ةقدص» :لاقف كلذ نع لك هللا لوسر تلأسف ءهنم تبجعت

 , 2775(هتقدص اولبقاف مكيلع اهم

 .456 ص ع١ ج ناهربلا (00)
 ١١١. ةيآ ءاسنلا ةروس (*ال1)
 حانج مكيلع سيلف) :باطخلا نب رمعل تلق :لاق ةيمأ نب ىلعي نع هحيحص ين ملسم ىور (ال9)

 امم تبجع :لاقف سائلا نمأ دقف (اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت نأ
 اولبقأف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص) :لاقف كلذ نع لكي هللا لوسر تلأسف هنم تبجع
 .195١ص هج «.يوونلا حرشب ملسم حيحص . (هتقدص
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 باطخلا نب رمعو ةيمأ نب ىلعي نأ نوري ثيدحلا اذهب اولدتسا نيذلاف
 .فوخلا مدع ةلاح يف رصقلا زاوج مدع وهو «ةيآلا هذه .موهفمب المع دق

 ريغ يف رصقلا زاوج مدع اومهفف فوخلا ةلاح يف رصقلا زيوجت اهقوطنم نأل
 .ةلاحلا كلت

 ليبق نم باطخلا نب رمعو ةيمأ نب ىلعي لؤاست ربتعي ال ينيوجلا نكل
 بوجو تبث ناك دق .ثيدحلا اذه ىلع :لوقنف) :لوقي ذإ .موهفملاب لوقلا
 ًاصوصخ رصقلا دروو هيلع عرشلا رقتساو فوخلا ةلاح ريغ يف اعبرأ ةالصلا

 دهمت ام لع فوخلا ةلاح ريغ يف مامتإلا بوجو اودقتعاف .فوخلا ةلاحب

 ضرف ول هنأ كلذ ققحي يذلاو .موهفملاب الوق كلذ نكي ملف هيلع عرشلا
 رمتسا ام ىلع ارقم صوصخملا ادعام ناكل .ءبقلب صيصخت مدقت ام عم
 تضتقا ةيآلا نأ ىلع موهفم باقلألل نكي مل نإو .كلذ لبق هيلع عرشلا

 لاق دقو «ُمتْفَح نإ» :لاق ىلاعت هنإف :طرشلا ةغيص ىلع صيصختلا

 .""9(موهفملا ركنأ نم مظعم طرشلا صيصختب

 :تاظوحلملا ضعب نيمرحلا مامإ هلاقام ىلع انلو

 ةيضرف يف لصألا نأ نم نيمرحلا مامإ هلوقي ام احيحص سيل هنإ : الوأ
 نأ "””؟اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح ىضتقم لب اعبرأ رضحلا يف ةالصلا

 لقعي الو ءرضحلا يف تديزو رفسلا يف ترقأف .ىنثم ىنثم تضرف ةالصلا
 مامإ امهيلا بسني ىتح ةيمأ نب ىلعيو باطخلا نب رمع نع كلذ بيغي نأ
 ىلع ايرج فوخلا ةلاح ريغ يف مامتإلا بوجو لامعإ ادارأ اهمنأ نيمرحلا

 . لصألا
 نإ ىلاعت هلوق يف موهفملا لاعإ نود ىنعملا اذه ادارأ ول اههنإ : ايناث
 اهب مهجاجتحاف .ةروكذملا ةيآلاب مهجاجتحال ىنعم كلانه ناك ال «متفخ

 ليلد .فوخلا ةلاح ريغ يف مامتإلا ىلع  نيمرحلا مامإ اهضرع ام وحن ىلع-

 .408 ص ء١ ج .ناهربلا (”ا/
 تقتأو رفسلا ةالص ترقأف نيتعكر تضرف ام لوأ ةالصلا) :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (7/4)

 :ه59 ص 37ج .يراخبلا حبحص حرش يرابلا حتف . (رضح لا ةالص

 5 نع



 مث نمو ةالصلا رصق يف فوخلا ةلاح طارتشا نم موهفملا اولمعأ مهنأ ىلع

 .نمألا ةلاح يف اهماقتإ

 0 صيصختلا هلامعإ موهفملا ركنأ نم ىلإ دنسي نيمرحلا مامإ نإ : اثلاث

 عقاولاو .موهفملا لامعإو طرشلا صيصخت لامعإ نيب ةافانم كلانه نأكو

 "0 ءازجلا انبترو طرشلا صيصخت انلمعأ اذإف ,ةيمستلا يف الإ فالخ ال

 رصق مدع كلذ موهفم ناك فوخلا طرشب ةالصلا رصقك صوصخم طرش

 .نمألا ةلاح 5 ةالصلا

 ىلعيو باطخلا نب رمع نيب راد ام نأ هرابتعا دعب نيمرحلا مامإ دجن : اعبار
 مامإلل هتشقانم دنعو كلذ دعب هدجن .موهفملا لامعإ ليت نم سبيل ةيمأ نبا

 اهنيب رادام نأ ريتعا دق .موهفملاب لمعلا يف فرعلا رثأ ةلأسم يف يعفاشلا

 نأ نب لمي اق ال نأ كلذ قتع ينلاو) :لوقي ذإ .موهفملا ليبق نم

 ةولَصلآ ّنم او صْقَن نأ» : ىلاعت هلوق يف !مثع هللا يضر باطخلا نب رمعل
 ركب لو هن تبجعت امم تبجعت :رمع لاق ؟اًنمأ دقو رصقنأ 6 مفَخ ْنِإ

 اذه يف موهفملا ىرأ تسلف «....ناسللا قيرط نم موهفملا داقتعا هيلع

 مامإ فقوم 5 حضاو ضقانت اذه يفو ©”"2(ليلد ضرف ريغ نم اكورتم نفلا

 ,موهفملل نيتبثملا ليلد نيمرحلا مامإ لطبأ كلذك .نيتبثما ليلد نم نيمرحلا
 نإ مك زفغَتشَت ال وأ م زفغتسا» : هيبنل ابطاخم ىلاعت هلوقب اولدتسا امدنع

 ثيدحلا 5 ءاج دقلف 0 هللآ َرفْعَ نلف رم نيِعْبَس ْمُكل ٌرفغتست

 .(نيعبسلا ىلع ديزأسو) :لاق كك يبنلا نأ حيحصلا

 نإ هنأ اهقوطنمو .همدعو رافغتسالا نيب ِهْلَك يبنلا رييخت ةيآلا رهاظف

 .نيعبسلا نع دازام نع تكسو .مهل هللا رفغي نلف ةرم نيعبس رفغتسا

 مهل رفغتسا :لاقف هللا ينريخ (نإ) ِهِلكَك لاق ذإ ءاهموهفمب ِةِلَك يبنلا لمعف

 079 (نيعبسلا ىلع ديزأسو ةرم نيعبس محل رفغتست نإ محل رفغتست ال وأ

 .21978 ص ا ءا ج ناهربلا (ا/ه)

 8٠١. ةيآ ةبوتلا ةروس ("ا/5)

 .0#70 ص 4 ج يرابلا حتف (7307)
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 موهفملا تابثإ ىلع ثيدحلا اذهب مهجاجتحا يف نيمرحلا مامإ مهشقان دقلو

 هححصي مل اذه انلق) :لوقي اك روكذملا ثيدحلا ةحص مدع ساسأ ىلع

 اك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ روكذملا ثيدحلا نأ عم ©7"2(ثيدحلا لهأ

 .افنا هتركذ

 نم :هنع هللا يضر يضاقلا لاق دقو) يضاقلا لوق القان اضيأ لوقيو

 نإ ىلاعت هلوق يأ) ىلاعت هللا لوق نأ هيلع فخي مل ةيبرعلا نم افرط ادش
 هيلع دئازلا نأ ريدقت ىلع .ددعب اديدحت رجي م) رم عبس مَن رف
 ام مهل رفغتسا نإو «نيروكذملا ةرفغم نم اسيؤم كلذ ىرج امنإو .هفلاخي

 حصفأ وه نمع هب عوطقم وهو اذه كردم ىفخي فيكف .نيعبسلا ىلع ديزي

 .70(؟داضلاب قطن نم
 هب اعوطقم ةغلابملل ددعلا نوك سيلف حيحصب سيل يضاقلا هلاق امو

 لامعإ ىلع لدي يذلا ثيدحلا اذه ةحص كلذ ىلع ليلدلاو لمتحم وه لب
 .ةيآلا موهفمل هك يبنلا

 نبا نأ ىور اب  موهفملل نيتبثملا لالدتسا نيمرحلا مامإ لطبأ كلذكو

 ةوخإلا نم نينثاب سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بجح ىري ال ناك) سابع

 ةروس «ٌُسُِدسلآ مال ةوحخإ هَل ناك نإف» : ىلاعت هلوقب جتحيو تاوخألاو

 نامثعل لاقو ةوخاإلا فالخب نينثالا يف رمألا نأ ىري ناكو ١ ةيا ءاسنلا

 .(كموق ناسل يف ةوخإ ناوخألا سيل :هيلع اجتحم هنع هللا ىضر

 ةلمج هتفلاخمو .بهذملا اذهب هدارفنا الوأ :انلق) :الئاق ىنيوحلا باجأ دقلف

 ناوخألا سيل :نامثعل لاق امل هنإ :ليق دقو .هجاجتحا ضراعي ةباحصلا

 نينثاب اهوبجح كموق نإ :هيلع ادر ناثع هل لاق .كموق ناسل يف ةوخإ

 يف سدسلا ىلإ اهدر نابتسا مث «ءصنلاب ثلثلا مألل دهمت دق مث ع ّيبصاي
 اقلطم دهمت ام ىلع ةلاحلا كلت ادعام ريرقت سابع نبا يأرف ,ةصوصحم ةلاح

 .1408 ص ل َج ناهربلا (”008)

 .5609 - ؛ه2 ص ل حج .ناهربلا ةضهنز

 و فر



 ."*”(درلاو بجحلا لبق
 موهفملا لامعإ ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالل نيمرحلا مامإ در ىلع انه ظحلنو

 ٠ يناي :قأي ام

 لمعب سابع نبا ىلع جتحا هنع هللا يضر نافع نب نامثع نإ : الوأ

 .ةيآلا موهفمب هجاجتحا لطبي ملو ةباحصلا

 جتحا اب سابع نبا ىلع جتحا دق هنع هللا يضر ناثع نأ ضرف ول : ايناث

 نامثع نأ ىلع كلذ لدل «نانثا عمجلا لقأ نوربتعي برعلا نأ ىلع ءانب هب
 نبا هنظ ام لطبأ انإو .موهفملب سابع نبا جاجتحا لطبي مل هنع هللا يضر

 ةوخإ نيوخألا نأ هانعم ناثع در نوكيو «ةثالث عمجلا لقأ نأ نم سابع

 موهفملا لامعإل لاجم الف .ةوخإلاب تبثي امك بجحلا اهب تبثي برعلا ناسل يف
 قدصي ام قيقحت لوح فالخلا رودي انإو «ةيآلا موهفمل لاطبإ اذه يف سيلو
 .برعلا ناسل يف عمجلا لقأ هيلع

 عم ثلثلا مألا ثيروت يف لصألا لامعإ درجم دارأ سابع نبا نأ ول : اثلاث

 ليلدلاب سدسلا ىلإ نيوخألاب امل نيبجاحلا ةبلاطمب ىفتكال نيوخألا دوجو
 درو امنإ بجحلا نأب مهيلع جتحي ملو .ءلصألل فلاخملا بجحلا اذه ىلع

 لدي كلذ نإف كلذب جتحا دقو امأ «نينثالا نيوخألا درجمب ال ةوخإلاب

 مكحلا نوكي ثيحب «.نيوخألا موهفمل فلاخملا ةوخإلا موهفمل هلاعإ ىلع
 نيوخألا دوجو عم تباثلا مكحلل افلاخم مهطرشبو ةوخإلا دوجو عم تباثلا
 .امهيف عمجلا طرش ققحت مدعل

 لامعإ ىلع دهاوش ةقباسلا صوصنلا نوكت نأ لاطبإ نيمرحلا مامإ ةلواحمو

 نم اقباس انلق امك نيمرحلا مامإف .موهفملاب لوقلا لاطبإ اهانعم سيل موهفملا
 هرظن ةهجو نم ىري ال هنكلو .ةينيدلا قئاقحلا تابثإ يف هنولمعي نيذلا
 همالك ىلع انبقع دقو .هلامعإ ىلع ةلثمأ نوكت نأل صوصنلا هذه ةيحالص

 .هضقانت تبثيو لب همالك لطبي اب لاثم لك يف
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 نيمرحلا مامإ ىري 3 موهفملا لامعإل ةغللاو لقعلا ءاضتقا روص نم :ايناث

 هذهب مكحلا صيصخت صيصخت يضتقي ددعلا وأ ناكملا وأ نامزلاب ديدحتلا نأ

 وأ نيعم ناكم وأ ن نيعم نامزب دح اذإ مكحلا نأ كلذب ينعيو .تادودحملا

 نع مكحلا جورخ مدع ىلع لدي وحنلا اذه ىلع هديدحت نإف .نيعم ددع

 ناك امل الإو ,«تادودحملا هذه جراخ هفالتخا ىلع لدي لب .تادودحملا هذه

 وأ ناكملاو نامزلاب ديدحتلا هركذن امبو) :نيمرحلا مامإ لوقي .ةدئاف دودحلل

 دودحلا نأ «هيف ءارملا زاجتسي ال اروهظ مالكلا يف رهظ امم :لوقنو .ددعلا

 ناك اذإف ءغاصت ضرغلا اذهو ,قاست كلذلو تادودحملا رصح نمضتت

 روهظو ءدحلا يف ضرغ الف ءدحلا هيوحي اهيف مكحلاك دودحملا ءارو مكحلا

 نيمرح ا مامإ فلاخ دقو "57(موهفملا ةلأسم روص نم وهو دحجي ال كلذ

 َدجَسَت نأ َكَعَنَم اَمإ» :ىلاعت هلوق يف ةفلاخملا موهفم ضفر امدنع انه هررق ام
 نيمرحلا مامإ لبق ةرعاشألاو فلسلا هب جتحا يذلاو 94*2ّيَدّيِب ْتَقَلَح ا

 قولخم مدا نأ ةيآلا قوطنمف .ىلاعت يرابلل نيديلا ةفص تابثإ ىلع ليلدك

 هريغ نود مدآ صيصختف .نيديلاب قلخي مل هريغ نأ اهموهفمو «نيديلاب
 ول مدآ ريغ نأ كلذ «ةيآلا هذهل ةفلاخملا موهفم ىضتقم وه نيديلاب قلخلاب

 ارابتعا هل دوجسلاب رمألاب هصيصختل هجو كلانه ناك امل نيديلاب اقولخم ناك
 نيديلاب قلخلاب هصاصتخا نأ ةيآلا نم رهاظو .«نيديلاب قلخلاب هصاصتخال

 هل دوجسلاب ةكئالملو سيلبإ رمأ ةلع وه

 ريغ نأ ايعدم ةيآلا هذهل ةفلاخملا موهفم لامعإ ضفري نيمرحلا مامإ نكل

 طقف ةردقلا ىلإ قلخلا عوجر ساسأ ىلع ةردقلاب قلخلا ف مدآ كراشي مدا

 . موهفملاو صنلل لاطبإ هيف ©"”9اذهو

 نيمرحلا مامإ ىري امك موهفملا .لامعإل لعفلا ءاضتقا روص نم : اثلاث

 كلذ لاثمو .«ةفصلا ءافتنا دنع مكحلا يفن يضتقي بسانلا فصولا نأ

 .4155 ص ءا١ ج ناهربلا (941)
 ةقن ةيا ص ةروس ةيسحف]

 ١6١. قفاشرإلا رظنأ ممم
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 يتلا منغلا كك يبنلا فصوف .©*9(ةاكز منغلا ةمئاس يف) هلك يبنلا لوق

 ءةاكزلا بوجو يف نوكي نأ حصي بسانم فصو ةمئاسلاب ةاكزلا اهيف بجت
 قافنإلا فلكتي ال اهبحاص نأو «ةنوؤملا ةفخب رعشي موسلاب فصولا نأل

 ةوق حصأ اهلعجي يذلا رمألا «ةرفاولا هللا معن نم ىعرت يه لب ءاهيلع
 عرشلاو .المحتمو اريسي اهبحاص ىلع ةاكزلا باجيإ لعجي امم اددع رثكأو
 «عفانملا دوروو نؤملا ةفخب رعشي موسلاف) :نيمرحلا مامإ لوقي .كلذ يعاري
 ةنوؤم لامتحا ةلوهس ىلإ ريشت يناعملا هذهو .. .ىشئاومللا ةحص رارمتساو

 عرشلا ىنبنا دقو .يشاوملاب قافترالا بابسأ عامتجا دنع « جيواحملاب قافرإلا

 هيف تبثأو «ريثك رادقمب ةاكزلا بوجو صصخ ثيح نم .كلذ ةياعر ىلع
 ىلع كلذ ىرج «ةبسانملا تحال اذإف .قفارملا لوصح هلثم يف عقوتي الهم

 لوقي ©”*”«ملظ دجاولا ُِل» لَك يبنلا لوق يناثلا لاثملاو ."*”(ليلعتلا ةغيص
 مل هيلع اب بلط اذإ .ءالملاو ءافولا اذ ردتقملا رسوملا نإف) :نيمرحلا مامإ

 اذإ ملظلا ىلإ هباستنال ليلعتلا مكح يف اذهو .قحتسملا قحلا ريخأتب رذعي

 فصولا نأل .موهفم هل دجاولاب فصولا لعجي وهف ."*7(لطامو فوَس
 .ملاظب سيل دجاولا ريغ نأ نيبتي اذهبف .ملظلاب مكحلل بسانم دجاولاب
 .؟موهفم هل ناك مكحلل ابسانم ناك اذإ فصولا نأ ىلع ليلدلا ام نكلو
 نوكي مالكلا عضو رعشأ ام نأ ءهيف حضاولا لوقلاف) : هلوق يف باوجلا دجن

 مكحلا ءافتنا همكح نم يذلا صيصختلا ءاضتقا يف يدنع رهظأ وهف اليلعت

 ءامكح تضتقا اذإ ةلعلا نإف ءءازجلاو طرشلا نم ةفصلا ءافتنا دنع
 مركأ امنإ :لئاقلا لاق اذإو ءاهئافتنا دنع هءافتناو ءام هطابترا تنمضت
 نمب هماركإ صاصتخا نمضت يف حضوأ كلذ ناك لإ هفالتخال لجرلا

 .ثحبلا اذه نم 804 ص رظنأ - هجيرخم قبس (586)
 .450 صا١ ج ج .ناهربلا (*46)

 ىنغلا لطم) هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ضارقتسالا باتك يف هحيحص يف يراخبلا ىور (*85)
 ," ج يراخبلا حيحص .(هضرعو هتبوقع لحي دجاولا يل : كي يننلا نع ركذيو) :لاقو .(ملظ
 هحيحص يف نابح نبا هاور) :لاق مث بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا هركذ نكلو ١66. ص
 .(ملظ دجاولا 23 ثيدح ىلع فقأ و .5094 ص 2” ج (دانسإلا حيحص لاقو مكاحلاو

 ,.5597 ص كحل ج « ناهرملا ةيضنف)

 له د



 يف ينيوجلا طرتشيو .©(هتمركأ لإ فلتخا نم :هلوق نم هيلإ فلتخي

 ةفصلا نكت مل اذإو .مكحلل ةبسانم نوكت نأ .موهفم امل نوكي يكل ةفصلا

 اهنم مهفي ال ةفص لك نأ هارت يذلا قحلا) :لوقي بقللاك يهف ةبسانم

 ركذلاب هصيصخت يف لوقلاو .هبقلو بقللاك اهب فوصوملاف .مكحلل ةبسانم
 «لكأ اذإ عبشي ديز :لئاقلا لوقف ءاهباقلأب تايمسملا صيصخت يف لوقلاك

 ديزي ةيمسحال رثأ ال اك ركذ ايف ضايبلل رثأ ال ذإ «عبشي ضيبألا : هلوقك

 . (هيف
 .لوصألا ءالع ههفس كلذلو .قاقدلا هب لاق بقللاب صيصختلاو

 موهفمب لوقي ال ينيوجلا نأ عم ءافرس هيلع لا يف ةغلابلا ريثعي ينيوجلاو

 نأ هارن يذلا) لوقي ذإ اي ًاضرغ هركذ يف نأ ىري نكلو بقللا

 ادعام ءافتنا نمضتي الو ءاهبم اضرغ نمضتي بقللاب صيصختلا
 الئاق موهفملا تابثإ يف هركذ امل اصخلم نيمرحلا مامإ ىطعأ دقو .2**2(روكذملا

 راصو .مالكلا ةدئاف نع كوهذ اذهو .موهفملا لاطبإ ىلإ موق راص دقف)

 ,ركني ال ارمأ ردتبا لجرلا اذهو .قاقدلاك اممههفم صيصخت لكل نأ ىلإ موق

 يفن ىلع افوقوم ضرغلا لك سيلو ءالزه اروكذم صصخي ال لقاعلا نأ وهو
 ىلع يأر .رقتساو ءاهلصفي ملو ةفصلا يعفاشلا ربتعاو .ىمسملا ادعام

 اذهو بساني اميف موهفملا رصحو بقللاب اهنم بساني ال ام قاحلإو اهميسقت
 . 260(مالكلا ىهتنم

 :دئاقعلا تابثإ يف موهفملاب نيمرحلا مامإ لالدتسا نم -

 : هترذق مومعو قلخلاب هدارفناب يرابلا حدمت اللوأ

 دهللا َُُك ٌقللخ ْمُكبَ هللآ مكلذ» ىلاعت هلوق نأ نيمرحلا مامإ ىري

 ىلع (مهقوطنمب نالدي اناك اذإ . 29ريدق ِءيش َُّك ّلَع هللآو# ىلاعت هلوقو

 .4588 ص ١. ج ناهربلا همر
 .4ا9لا١ - 459 ص 23١ ج ناهريلا (*89)
 .105 ص ع١ جا تاهربلا ("90)

 ."1؟ ةيا رفاغ ةروس )91١*(
 1١56. ةيا نارمع لآ ةروس (*90)

 "فل



 حدمت ىلع |ههموهفمب نالدي |منإف هتردق مومع ىلعو قلخلاب ىلاعت يرابلا دارفنا

 مُكلذِ» # ىلاعت هلوقب حدمتلا ةدارإو ءحدمتلا قاسم اقيس امغأو كلذب يرابلا

 اعطق ةيآلا هذه نم مهفت "74ش لك ُقلئَخ َوُه لإ َهلِإ آل ْمُكْبَر هللآ
 ةيآلل موهفملا اذهب نيقيلاو عطقلا اذه ساسأو ,هريبعت ةدح ىلع اناقيتساو

 يف تءاج اهنأ كلذب ىينعيو ءاهاوحف ىلع ةلادلاو ءاهب ةطيحملا نئارقلا وه
 نومضل اذه ناك ءاوس .اهبومضمب يرابلا حدمت ىلع ةلاد تايآ قايس
 اهقحلا يتلا صئئاقنلا نع هل اهيزنت وأ ءيرابلا اهم فصوي ةيباجيإ لاك تافص

 ىتح "194(ىَوْبلآَو ُبَحْلآ ُقِلاَف هللآ َّنِإ» :ىلاعت هلوق يف كلذو نوكرشملا هب
 19 كير هلأ كلن : ىلاعت هلوق يهو انعم يتلا ةيآلاب قايسلا ىهتنا
 لدف .اهدعب ام ىلإ قايسلا اذه دتحا لب ”524( يش َُّك ٌقللخ وه َّإ

 اهموهفم نأ نم نيمرحلا مامإ هآر ام ةحص ىلع ةنيرقلا هذه بجومب كلذ
 .قايسلا ىضتقم عم ايشمت قلخلاب يرابلا حدمت ةدارإ وه

 هللآ مُكلُذِو ىلاعت هلوق اهنمف باتكلا صوصن ٍاماق) نيمرحلا مامإ لوقي

 ىلاعت يرابلا درفت يضتقت ةيآلاو 2194 ِءيش : لك ٌقلدخ وه َّ هَلِإ ال مكب

 نمضتي اهاوحف َّنأ ملعن انأب دضتعي اهب لالدتسالاو قولت لك قلخب
 اقلاخخ هريغ ناك ولف .ءيش لك قلخب درفتلاو .عادبإلاو عارتخالاب حدمتلا
 أ دبعلل غاسلو .صوصخلا ىلع لومحملا قلخلاب حدمتلا ىفتنال اعدبم
 لوقيو ©*9(تاقولخملا ضعبل قلاخ هنأب هدارمو .«ءيش لك قلاخ هنأب حدمتي
 ءحدمتلا ةدارإب اهنارتقا انحضوأ ىتح ةغيصلا ضحمب كسمتن مل) :اضيأ

 لمح رمتسي الو .عطق ىلع ةيآلا ىضتقم نم موهفم حدمتلا كلذ نأ انيبو
 نم دفتسي مل نإو موهفملاو .حدمتلا نم هانقيتسا ام عم صوصخلا ىلع ةيآلا

 .""*(نئارقلا نم ىقلتم وهف غيص' درجم

 0537 ةيآ سلا ةروس (5845)
 .517 ةيآ رفاغ ةروس (*96)
 61 ةيآ رفاغ ةروس (45)

 ١98. نص .داشرإلا "97
 .199 ص «.داشرإلا ("94)

 ال



 ,قلخلاب ىلاعت هللا دارفنا ىلع لدتسي نيمرحلا مامإ نأ لبق نم انيأر دقو
 .«كلذب حدمتلا ةدارإ نم اهنم مهفي اب نكلو «ةقباسلا ةيآلا مومعب طقف سيل
 .ةيآلا نم اعطق موهفملا حدمتلا اذه مت امل الإو

 «ريدق ٍءيش لك َْلَع هلآ نإ :ىلاعت هلوق ةلالد يف نيمرحلا مامإ لوقيو
 كلذل ىنعم الو) :لوقي  ةقباسلا ةيآلا نم موهفملا هتردق مومعب هحدمت ىلع
 هنأ ""9هريدَق ٍءئش لك ْلَع هللآو» ىلاعت هلوقب ىنعملا نإف «ةلزتعملا دنع
 ,كلذك رمألا ناك اذإو .هريغ لاعفأ ىلع ردتقمب سيلو هسفن لاعفأ ىلع رداق
 ىلاعت يرابلا حدمت لطبيو ,ليوأتلا اذه ىلع ءيش لك ىلع رداق اضيأ دبعلاف

 ,('”(ليصحتلا دنع

 : عبطلاو متخلاب بولقلا رهق ىلع هرادتقاب ىلاعت هحدمت : ايناث

 بولقلا ىلع عبطلاو متخلا نأ ىلع لدتسي نيمرحلا مامإ نأ اقباس انيأر
 لدتسي هانيأر  ةلزتعملا لوقي مى ةيمست وأ مسو درجم اسيل  نايقيقح نارمأ

 0 ”(ْمِموُلُق ْلَع هللآ َمتخ» :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع

 انلَعَجَو9 : ىلاعت هلوقو .«“' 04 ْمهرْفُكب اَهْيَلَع هلآ طا لبد : ىلاعت هلوقو

 انْلَعَجَول ىلاعت هلوقو .«*' 57يارقَو مهماْذاَء فو هوهقفي نأ ةنكأ يرق لع

 اهقوطنم درجمب سيل كلذ ىلع تايآلا هذهب هلالدتساو .094ةّيِسْنف ْمُهَولُف

 وه اهموهفمو تايآلا هذه ىوحفو ءاضيأ اهموهفمو اهاوحفب نكلو يصنلا
 اهنم نكمتلاو مهرارسأو دابعلا بولقل هرهقو هرادتقاب هناحبس ىرابلا حدمت

 مل انك ْمُهَرَصْبَأَو ْمتَدِيْفَأ ُبُلَقَُْوط ىلاعت هلوق ىضتقمل اقبطو هتثيشلل اقبط
 4 00م 5 هب اونموُي

 متخلا نم هتنمضت ام نأ ىلع لدي موهفملا اذه نإف يناعملا هذه لكب

 0000000 964 ةيآ ةرقبلا ةروس مدر
 5٠١. ص داشرإلا (400)

 7 ةيآ هرقبلا ةروس (4غ051١)

 16ه ةيآ ءاسنلا ةروس (40؟)

 ك1 ةيآ_ ماعنألا ةروس (100

 ١. ةيا ةدئاملا ةروس (4014)

 ١١١ ةيأ ماعنألا ةروس (400)

 ل”



 تسيلو «ىلاعت هلل ةقولخم ةيقيقح رومأ «لبق نم انلق اك ,بولقلا ىلع عبطلاو

 بولقلل فصولاو مسولا درجم يف سيل وأ «ةلزتعملا لوقي اك فصو وأ مسو درج
 تايآلا ىوحفف ,بولقلا كلتل ّيهملإلا رهقلاو رادتقالا ىلع ةلالد كلذب

 هعبطو ىلاعت هللا متخب داقتعالا نم اهقوطنم هيلع لدام ىلع لدي اهموهفمو
 ةقيقح بولقلا ىلع

 هنأب بولقلا ىلع عبطلاو متخلل ةلزتعملا ريسفت ىلع ادر نيمرحلا مامإ لوقي

 اذه طوقسب ءافخ الو) :كلذ ىلع ادر لوقي كلذب اهتيمست نع ةرابع

 ىلع هرادتقاو هراهتقا نعابب أبنأو تايآلا هذهب حدمت ىلاعت برلا نإف :مالكلا

 حرصو .ءاشي فيك اهبلقي همكحب بولقلا نأ نيبو « مهرارسأو دابعلا رئاهض

 لَو هب اوئموي ل َئ ْمُهَرَصْنََو ممتد ُتلَقْنَوِل ىلاعت هلوق يف كلذب

 غوسي فيكو ؟بيقلتو ةيمست ىلع تايآلا هذه لمح زاجتسي فيكف (0”4ِةرَم
 راثيتسا هجو اف تابيقلتلاو تايمستلا نع زجعي ال انم دحاولاو ؟بيبللا كلذ

 .(7(؟هناطلسب برلا
 :هلاعفأل قلاخ ناسنإلا نأ يف ةلزتعلا بهذم لاطبإ : اثلا

 قلاخ ناسنالا نأ يف هلزتعملا بهذم لاطبإل نيمرحلا مامإ لدتسا امك

 ىري ذإ «©' 4# َقلَخ ب هْلِإ َُُك َبَمَلُل اذِإ» :ىلاعت هلوق ىوحفب هلاعفأل

 دبتسم هنأل ءاههلإو امر نوكي نأ مزلل «هلاعفأل اقلاخ ناك ول دبعلا نأ

 لوقي كلذ يفو ةقباسلا ةيآلا ىوحف هيلع لدي ىنعملا اذهو ءاهيلع ةردقلاب

 ثيح نم ءاههلإو اهبر نوكي نأ مزل .هسفن لاعفأل اقلاخ دبعلا ناك اذإو)

 لد دقو « قفوم رم ءوبي ال «نيدلا يف ةميظع هذهو ءاهيلع رادتقالاب دبتسا

 قّلَخ اب هّلإ لُك َبَمََل اًذِإد :لاق لئاق نم زع هنإف .«ليزنتلا ىوحف هيلع
 مهو * هر

 0 ضْعَب ْلَع ْمُهَضَعَب العلو

 ١١١. ةيآ ماعنألا ةروس (405)
 5١54.  ؟١»” ص .داشرإلا 5١00(

 .931 ةيآ نونمؤملا ةروس (408)
 ١97. ص .داشرإلا (509)
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 :ىلاعت هللا ةيؤر زاوج : اعبار

 ٌبَرإ» هبر ىسوم لاؤسل ةياكح ىلاعتو هناحبس هلوق نأ نيمرحلا مامإ ىري
 ممم قوم ع ًء

 ىلع هموهفمب لديو «ةيؤرلا بلط ىلع هقوطنمب لدي 2؟04كيلإ رظنا ئنرا
 وحنلا اذه ىلع ةيؤرلا بلط نأ كلذ «ىلاعت هقح يف اهبلط يتلا ةيؤرلا زاوج

 مث نمو .ليحتسي امو ىلاعت هقح يف زوجي ام فرعي موصعم يبن نم ءاج
 ىلع ةيؤرلا هبلط لدف ىلاعت هقح يف اليحتسم ارمأ يبنلا بلطي نأ لقعي ال

 . اهزاوج

 .مهف يذلا ةيآلا موهفمب هل تابثإ وحنلا اذه ىلع ةيؤرلا زاوج تابثإو

 قدصأ نم «ةقباسلا ةيآلا يأ» ةيآلا هذهف) :نيمرحلا مامإ لوقي .هبلطي الف

 هابتجاو هراتخاو هتلاسرل هللا هافطصا نم نإف «ةيؤرلا زاوج توبث ىلع ةلدألا

 هبر مكح نم لهجي نأ ليحتسي هميلكتب هفرشو هميركتب هصصخو هتءوبنل
 توبث ىلإ امإ اهزاوج تبثم بسن ةيؤرلا ىفن نمو .ةلزتعملا ةلاثح هكردي ام

 مالسلا مهيلع ءايبنألاو اليلضت يضتقي ام توبث ىلإ امإو اريفكت يضتقي ام
 عيمج نع مهتمصع بوجو ىلإ انوفلاحت بهذ دقو فيك كلذ نع نوُؤّربُم

 .41:(للزلا
 :هللا ىلع حلصألا لعف بوجو نالطب :اسماخ

 مامإ مهنمو ءةرعاشألا دنع لطاب هللا ىلع حلصألا لعف بوجوب لوقلا

 لعف بوجوب لوقلا نأب اذه ةلزتعملا لوق نيمرحلا مامإ لطبأ دقو .نيمرحلا
 فكيو ءاشي نم ىلع معني لضفتمب سيل هللا نأ هنم مزلي هللا ىلع حلصألا

 حلصألا لعف لب كلذ يف راتخمب سيل هنأ اذه ىنعمو ءءاشي نمع همعن

 الالدتسا نيمرحلا مامإ رظن يف لطاب اذهو .هيف هل رايتخا ال هيلع بجاو

 ) )4٠١ةيآ فارعألا ةروس 1١47.
 ) )4١١ص «.داشرإلا 1١87# - 184.

 رظنا .رئاغصلا نود رئابكلا نع لب للزلا عيمج نع ءايبنألا ةمصع نوبجوي ال ةلزتعملا : ةظحالم
 .ه0/86 ص ةسمخلا لوصألا حرش
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 00 4ةريخلا مل َناكاَم ُراَْخَيَو ُءاَسْيََم ُقْلَْي َكُبَرَو» ىلاعت هلوق موهفمب
 مدع اهموهفمو ,ءيش لك يف ىلاعت هلل رايتخالا توبث ةيآلا هذه قوطنمف

 ءيش هيلع بجو ولف الإو .حلصألاو حالصلا هنمو .هللا ىلع ءيش بوجو
 «حالصتسالا لعف اوبجوأ اذإ مهنإف) :نيمرحلا مامإ لوقي .اراتخم ناك ال

 هللا ىلاعت الضفتم هنوك نع ىلاعت برلا جرخيو ,لاجم لاضفإلل ىقبي الف

 نع عرشلا باطخ ىوحف ءابنأ ةرورضلا ىلع انملع دقو .نيلطبملا لوق نع

 دنع هلل سيلو ءءاشي نمع همعن اًفاك «عاشي نم ىلع ءالضفتم برلا نوك

 ةمغارمو «ةيهلإلا يف مهنم حلدق اذهو .هلاضفإو هلاعفأ يف ةريخ هلزتعملا

 :هرادتقاو هدابع رهقو هرايتخاو هراثيتسا يف ىلاعت هللا لاق ءزيزعلا باتكلا

 005 مةرخآ ْمُهل َناَكاَم ُراَثْعَو ُءآَسيَم قُلْ كرو
 :ةداعإلا زاوج :اسداس

 ةقفاوملا موهفم ىلإ ةداعإلا زاوج تابثإ ف ٍنيمرح ا مامإ دنتسا دقلو

 2 قلَخ لكِ َوُهَو ٍةْرَم َلْوأ امس ذل اَهييحن ُلُقط ىلاعت هلوق
 ىلوألا ةأشنلا أشنأ نم ىلإ ةداعإلا دانسإ ىلع لدي ةيآلا قوطنم ناك اذإف

 ىلوألا ةأشنلا نيبو اعلا نيب ةاواسملا وه اهموهفم نإف «ىلاعت هللا وهو

 تبثيام نيهباشتملا دحأل تبثي نأب لقعلا ىضق اذإو .بجي وأ ءزوجي ايف
 .ىلوألا ةأشنلا زاوجك ةداعإلا زاوج ىلع لدي ةيآلا موهفم نإف رخآلا هيبشلل

 صن نم هانرثتسا ةداعإلا زاوج ىلع ليلدلا انلثس نإف) نيمرحلا مامإ لوقي

 ادر ىلاعت لاق امك لوألا ةأشنلاب ةداعإلا انهبشو باطخلا ىوحفو .باتكلا

 َىَذْلأ اهي َُْق «ميمَر ّىهَو َمظعْلآ خب نم لاق .ثعبلا يركنم ىلع
 . 404 ميَلَع ٍقلَخ لك وهو ٍةَرَم لَو اَمْاَسْنا

 3 ةيآ صصقلا ةروس (41)

 0 ص ءداشرإلا (414)
 ) )51١0ةيآ سي ةروس 4

 ) )415ةبآ سي ةروس 4 - 194
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 ىلع ىلوألا ةأشنلل ةفلاخم ةداعإلا ردقن ال انأ ليلدلا ريرحت هجوو

 هدوجو زاجام نإف ءاهزيوجتب لقعلا ىضقل اهل الثم اهانردق ولو .ةرورضلا

 .«5نئاجلاو بجاولا يف ايواستي نأ نيلثملا مكح نم ذإ .هلثم زاج

 :دوجولاب هجولا ليوأت :اعباس

 نظي اك «َكْبَر ُهْجَو ىقُبيَو# هلوق نم موهفملا نيمرحلا مامإ مدختسا دقو
 . .دوجولاب ةروكذملا ةيآلا يف هجولل هليوأت معد 5

 هلوق يف ءانفلا نم ىلثتسملا وه هدحو هجولا نأ هرظن 5 ةيآلا قوطنمف

 تاذلا لوخد وه مهوت اك اهموهفمو .«04ِناَف اَهْيَلَع ْنَم لُك» ىلاعت
 موهفملا اذه نأ امبو «ةمايقلا موي لبق كالحلا هلمشي ام يف تافصلا ةيقبو

 نيمرحلا مامإ رظن يف هيلإ ىدأ ام لطبف .قاب اهلك هتافصو هتاذب هللاف .لطاب

 ىتح دوجولاب هجولا ليوأت بجوأ دقف يلاتلابو .ةفصلا ىلع هجولا لمح وهو
 اذهو .هتافصو هللا ادعام ءيش لكل ءانفلا توبث يف ةيآلا ىنعم ميقتسي
 مامإ لوقي .ليوأتلا اذه ريربت يف موهفملل نيمرحلا مامإ لامعتسا ىلع لدي

 #10 ماَركإلاَو لَلَخْلا وُ كبَر ُهَجَو ىَقْبَيَو9 ىلاعت هلوق امأو) :نيمرحلا
 ةفص قلخلا ءانف دعب ءاقبلاب صتخت ال ذإ ,ةفص ىلع هجولا لمحل هجو الف
 ىلع هجولا لمح رهظألاف «ةبجاولا هتافصب يقابلا وه لب ء«ىلاعت هلل
 1 . ؟"””(دوجولا

 : ءاوتسالاب شرعلا صيصخت هجو نايب 5 :انمأت

 اذإ درت ىتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا قف ةقفاوملا موهفم نيمرحلا مامإ مدختسا

 رادتقالاب وتس شرَعْلا لَع ُنمحّرلآ» ىلاعت هلوق يف ءاوتسالا لوأ ام
 هجوام  ىيللاتلا لاؤسلا قباسلا ليوأتلا ىلع دري ذإ .«"9ةبلغلاو رهقلاو

 .7ا/؟5 ص .داشرإلا (41905

 . 7١ ةيآ نمحرلا ةروس (418)

 .اا/ ةيآ نمحرلا ةروس (419)

 .16ا/ ص داشرإلا 2(

 .ه ةيأ هط ةروس )47١(
 687 صض لماشلا رظنا (1475)
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 انيعتسم نيمرحلا مامإ باجأف ؟تاقولخملا ةيقب نود ركذلاب شرعلا صيصخت

 ىلع هئاليتسا ىلع لدي هيلع ءاليتسالاف تاقولخملا ربكأ شرعلا نأب موهفملاب

 نم ركذلاب شرعلا صصخ) :لوقي كلذ ينو ىلوأ باب نم تاقولخملا ةيقب
 ىلع هيلع رادتقالا ركذب هبنو «ةيربلا ماهوأ يف تاقولخملا مظعأ ناك ثيح

 .('9(فينعتلا بورض نم هقوف (مع فيفأتلا نع يبغلاب هبن | هنود ام

 دوجولاب هجولل نيمرحلا مامإ ليوأت قبس اهيف انلطبأ اننأ ركذلاب ريدجو
 تالالدتسا ركذ ىلإ انه اندصق امنإو ؛هيلع ءاليتسالاب شرعلا ىلع ءاوتساللو

 هيلع ينبي يذلا ساسألا حص ءاوس دئاقعلا باب يف موهفملاب نيمرحلا مامإ
 ش . حصي م مأ تالالالدتسالا هذه

 نأ دأ ميقلا نبا ١ نيب ذإ 0 اذه لع ميقلا نبا در ركذتس | اذه عمو

 ميظعلا شرعلا بر 38 ةيبوبرلا لثم كلذو . شرعلا ىلع ىوتسا لاقي نأ

 مهوق» احيحص اذه ناك ول) :ميقلا نبا لوقي ءيش لك بر :لوقنو
 ركذل ايفانم صاخلا ركذ نكي م («هنودام ىلع هيبنت ركذلاب شرعلا صيصخت

 شرعلا صيصخت نكي مل ءايشألل ةماع تناك امل هتيبوبر نأ ىرت الأ .ماعلا

 اهتفاضإ ميمعت نم اعئام (؛9 هي ميظَعْلآ ٍشرَعْل ٌبَرِل هلوقك اهنم هركذب

 ناكل رهقلاو كلملا ىنعمب ءاوتسالا ناك ولف (4700 عيش َُّك ُبَرِل هلوقك

 ةياغ يف اذهو هاوس ام لك ىلإ هتفاضإ شرعلا ىلإ هتفاضإ عنمي مل
 ,.("”2(روهظلا

 .دئاقعلا باب يف موهفملاب لالدتسالا نم فلسلا ءالع فقوم وه اف

 :دئاقعلا باب يف موهفملل فلسلا لامعإ - ١

 اهمدختسي يتلا جهانملا نم ةفلاخملاو ةقفاوملا موهفمب لمعلا نأ عقاولا

 0000000000 6664 ص لماشلا رظنا قكض
 .؟5 ةيآ لمنلا ةروس (475)
 .154 ةيآ ماعنألا ةروس (4؟5)
 8١". ص .قعاوصلا رصتخم (475)

 كو



 امك ةيرهاظلا عدب نم موهفملا ضفر مالسإلا خيش ربتعا دقلو .فلسلا

 لمعلا بجيو موهفم اهل يتلا تايآلا نم جذانل اضراع مالسإلا خيش مهدقتنا

 . اهموهفمب
 الو هلوسرو هللا باطخ نم يناعملا ظحلي مل نمو) مالسإلا خيش لوقي

 الو :هلوق نإ :نولوقي نيذلاك رهاظلا لهأ نم هاوحفو باطخلا هيبنت مهفي

 نع نيتياورلا ىدحإ وهو .برضلا نع يبعلا ديفي ال "”4فا [ل لقت
 ىللوألا سايق كلذكو لب .فعضلا ةياغ يف اذهو ءمزح نبا هراتخاو ءدواد

 ءاذهب قوطنملا نم مكحلاب ىلوأ هنأ فرع نكل .باطخلا هيلع لدي مل نإو
 فلسلا لازاف فلسلا نم دحأ اهم مهقبسي مل يتلا ةيرهاظلا عدب نم هراكنإف

 ش .اذهو اذه لثمب نوجتحي

 اهررك نمؤيال هديب يسفن يذلاو» : حيحصلا ثيدحلا يف لاق اذإ هنأ اك

 ناك اذإف اا هراج نمأي ال نم :لاق ؟هللا لوسراي نم اولاق  اثالث

 هراج نم نمأ مدع عم قئاوبلا لعف نم شيكت فيكف «.هقئاوب نم فوخلا درجمب اذه

 لعجت نأ» لاق ؟مظعأ بنذلا يأ .:هل ليق هنأ هنع حيحصلا يف امك ؟هنم

 معطي نأ ةيشخ كدلو ل نأ اا ؟اذام مث ليق .«كقلحخ وهو ادن هلت

 راجلا نأ مولعمو «'9(كراج ةليلحب ينازت نأ» :لاق ؟يأ مث ليق «كعم

 ُ هقئاوب نمؤت ال نم نايإلا بلسب ىلوأ اذهف ةداعلا يف اذه فرعي ال

 َكوُمُكحي ىتخ َنوُنموُي ال َكْيَرَو النو :لاق اذإ كلذكو .اذه لثم ٍلعفي

 اوُمّلَسُيَو َتْيضَق م اجرح ْمِهِسْفْنأ ف اودي ل مش مم رَجش ايف

 همكح نودريو هنومكحي ال نيذلاف نونئمؤي ال ءالؤه ناك اذإف 64 ”4اَيلَسَت

 ىلا“ ةيآ ءارسإلا ةروس 24770

 «8 ج (... نمؤي ال هللاو) ظفلب حيرش يبأ نع بدألا باتك يف هحيحص يف يراخبلا هاور (478)

 .١؟ ص

 تلأس : لاق هللادبع نع ةرقبلا ةروس ريسفت ءريسفتلا باتك يف هحيحص يف يراخبلا ىور (55؟9)

 كلذ نإ تلق كقلخ هو ادن هلل لمجت نأ لاق هللا دنع مظعأ بندلا يأ قو ينلا
 .كراج ةليلح ينازت نأ لاق يأ مث تلق كعم معطي نأ فاخت كدلو لتقت نأو لاق يأ مث

 .7؟ص 5 ج يراخبلا حي

 .56 ةيآ ءاسنلا ةروس (0:*4)
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 مكحب سيل هنأ وأ هنم حصأ هريغ نأ مهداقتعال ىضق امت اجرح اودجيو

 موَيْلآَو هللآب َنونموُي موق جت الب :لاق اذإ كلذكو . مظعأو دشأ ديدس

 نوكي ال ٌداحملا ةداومب ناك اذإف (؛؟١) هَلوسَرَو هللآ ٌداح ْنَم َنوُدآَوي رخآلا

 دقلو 9(. ..ىرحألاو ىلوألا قيرطب ٌداح اذإ ءانمؤم نوكي ال نأف انمؤم

 نيلدتسم ةيؤرلا اوتبثأف .«ةيدقع اياضق تابثا يف ٍ موهفملا فلسلا مدختسا

 عومجم يف ءاج # . . َنوُبوُجحْل ٍذئَمْوَي ْمُيَر نع ْمُهِ الكإ» ىلاعت هلوق موهفمب
 ؟ةمايقلا موي مهر نونمؤملا ىري له هللادبع ابأاي :كلامل لجر لاق) يواتفلا

 «باجحلاب رافكلا هللا ريعي مل ةمايقلا موي مهر نونمؤملا ري مول :كلام لاقف

 لاق نزلا ٍنعو .# . َنوُبوَجَحْلا ِذْئَموَي مهر نع مِن الكم :ىلاعت لاق

 نع م الك هللا باتك يف يعفاشلا لت :لوقي مامه بأ نبا تعمس

 ىلع هنوري هءايلوأ نأ ىلع ةلالد 0 . . . .َنوُبوُجَحْلا ٍذِئَمْوي ْمُيَر
 , (459(هتفص

 ٍلئَموُي ْميَر نَع مم دكه هللادبع وبأ لاق) :اضيأ هيف ءاجو

 هللا ءاش نم نأ هللا ريخأف .ةيؤرل الا باجح نوكي الف (؛؟0)ه َنوُيوَجحْلا

 .(*9(هنوري ال رافكلاو هاري هنإف دارأ نمو

 ةيؤر يأ «ةيؤرلا توبثا ىلع اولدتسا دمحأو يعفاشلاو اكلام نأ ىرت تنأف

 ٍذَنَمْوَي ْمُيَر نَع ْمُِإ الكل :ىلاعت هلوق موهفمب ءمهرلا نينمؤملا
 لدف هللا ةيؤر نع نوبوجحم رافكلا نأ ةيآلا قوطنمف #« ..ن ويوجحمل

 .هنوريس مهنإ يأ .هللا ةيؤر نع نيبوجحمب اوسيل نينمؤملا نأ اهموهفم
 رطبا رابجلا وه هللا نأ تابثإ يف موهفملا مالسإلا خيش مدختسا اك

 وق وو 24794رابَجب ْمهيَلَع َتنأ امو# ىلاعت هلوق موهفم نم كلذو رافكلا ىلع

 . 77 ةيآ ةلداجملا ةروس (1*4)
 75١8. - ١5ال ص 5١” ج يواتفلا عومجم (5*4)

 1١6. ةيآ نيففطملا ةروس (9"4)
 .446 صاك ج  يواتفلا عومج (185)

 ١6. ةيآ نيففطملا ةروس (4*ه)

 . 15 ص ةيمهجلا ىلع درلا رظناو .444 ص 5 ج يواتفلا عومجم (45)
 .4© ةيا ف ةروس (1477)
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 ارابج لك هنرك يفن تايآلا قوطنمف «9ٍرطْيَصُمِب مُهْيَلَع ٌتَسل# ىلاعت

 خيش لوقي . مهيلع ىلاعت هتردق تابثإ اهموهفمو ءرافكلا ىلع ارطيسمو
 «رطيَصمب مهْيَلَع تسسل#و « «رابَجب ْمِهيَلَع َتنأ امو# : هلوقو) :مالسإلا

 كّلذو رطيسملا مهيلع رابجلا وه برلا نأ ىلع هموهفمب لدي وه .كلذ وحنو
 .(9(مهيلع هتردق مزلتسي

 ءاوتسالل نيملكتملا ليوأت لاطبإ يف موهفملا نومدختسي فلسلا دجنو

 نع اجراخ نمز هيلع ىضم شرعلا نأ كلذ موهفم نأل .ءاليتسالا ىنعمب

 ليوأتلا وهو هيل | يدؤي ام لطبيف لطاب ىنعملا اذهو هيلع ىلوتسا مث 5 هللا كلم

 .روكذملا
 يف روهشملا «ةديحلا» بحاصو يعفاشلا بحاص يكملا زيزعلادبع لوقي

 باب) :لوقي مالسإلا خيش هنع يكحي | ةيمهجلاو ةقدانزلا ىلع درلا باتك

 تمعز «ىَوتْسآأ ُشَرَعْلا َلَع ُنْمْحّرلآ» ىلاعت هللا لوق يف ةيمهجلا لوق
 ىنعملا امنإ «©(ىَوَتْسآأ ُشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلآ» :هللا لوق نأ ةيمهجلا
 ديري ماشلا ىلع ىوتسا .ءرصم ىلع نالف ىوتسا برعلا لوقك «ىلوتسا
 سيل ةدم هيلع تتأ هللا قلخ نم قلخ نوكيأ هل لاقي ..اهيلع ىلوتسا

 معز نم لاق ؟كلذ من نمف ليق .ال :لاق اذإف ؟هيلع لوتسمب هللا

 قلخ لبق شرعلا قلخ هنأ ربخأ هللا نأ كلذو هيلع ,لوتسمب هللا )كلذ
 تاَونمسْلآ ّنلَخ ىنلا» : لجو زع هللا لاقف ٍ (**) ضرألاو تاوامسلا

 هب لَكْسَف ُنْمحّرلآ شرَعْلا لع قوتسأ 4 ماي ةتس ف انَمبَب امو ضْرالآَ
 يتلا (مث) ةظفلب ىتأ هنأ» :اضيأ قعاوصلا رصتخم يف ءاجو 044004410 ريب

 ءاليتسالاو شرعلا ىلع ةردقلا ىنعم هانعم ناك ولو .ةلهملاو بيترتلا اهتقيقح

 . 39 ةيآ ةيشاغلا ةروس (48)
 را ص هه ج يراتفلا عومج (189)

 © ةيآ هط ةروس (45)

 ) )554١ةيآ ناقرفلا ةروس 8

 ."94 ص ه ج يواتفلا عومجم (447
 سيل ةدم هيلع تتأ دق شرعلا نإ لوقت نأ كملي هل لاقي رفاك وهف :طقس (#)

 . .لجو زع هللا لاق ,ضرألاو تاومسلا هقلخ دعب هشرع ىلع ىوتسا مث مايأ ةنس يف طقس (*)
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 ناك شرعلا نإف «ضرألاو تاومسلا قلخ دعب ام ىلإ كلذ رخأتي مل هيلع

 يف تبث امك .ماع فلأ نيسمخب ضرألاو تاواسلا قلخ لبق ادوجوم
 نأ لبق قئالخلا ريداقم ردق ىلاعت هللا نإ لاق هنأ ِةِكَي هنع (*9نيحيحصلا

 ىلاعت لاقو .ءاملا ىلع ٍهشرعو ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي

 لع ُهْشْرَع َناَكَو ماي ة ةتس ىف ضْرألآَو تاَومّسلآ ٌقّلَخ ىِنْلآ وهو
 نأ ىلإ شرعلا ىلع لوتسم الو رداق ريغ نوكي نأ زوجي فيكف «؟؛94ءالأ
 ليوأت لاطبإ يف موهفملا فلسلا مدختسا اك .(؛:5(ضرألاو تاومسلا قلخ

 تفلح ب دخت نأ كَم ني سيليإ اطاخ قاعت هؤق يف .ديلل ةيمهجلا

 نأ اهموهفمو . .نيديلاب قولحم مدا نأ ةيآلا قوطنمف ةردقلاب (؛404 يدي

 ليوأتف اذهو .مدأب صاخ نيديلاب قلخلاف نيديلاب قولخمب سيل مدآ ريغ
 اهموهفم لطبيو «ةيآلا يف صيصختلا لطبي ةردقلاب ةروكذملا ةيآلا يف ديلا

 نوكي نأ زجي مل ..) قعاوصلا رصتخم يف ءاج .ةردقلاب نوقولخم عيمجلاف

 عيمجو هنإف مدا صيصخت ةدئاف لطبي هنإف ةردقلا انهه «ديلاب» هب دارملا

 سيلبإ ىلع مدآل ةيزم يأف ,هناحبس هتردقب قولخم ٍسيلبإ ىتح تاقولخملا

 لدتسا دقلو نان( يدب ٌتَقَلَخ ال َدِجسَت نأ َكَعَنَم امه» هلوق .يف

 ىلع «؟4َنيْتلآ مَتاَحَو هللآ َلوُسَُر نكلَو» :ىلاعت هلوق موهفمب .فلسلا

 نييبنلا متاخ وه كي اًدمحم نأ اهقوطنمف .ِلك دمحم دعب لوسر ةثعب يفن
 .ىلوأ باب نم لسرلا متاخ هنأ اهموهفمو

 َناَكَو نيت مَتاَحَو هللآ َلوُسُر نكلَو» :ىلاعت هلوق دنع ريثك نبا لوقي
 لوسر الف هدعب يبن ال هنأ يف صن ةيآلا هذهف) :74*2(2(ًيلع ٍءيش ٌلُكَب هللآ

 لوسر تعمس لاق صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع ردقلا باتك يف هحيحص يف ملسم ىور (549)

 ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم هللا بتك) :لوقي كك هللا
 ”7١37 ص ١١ ج يوونلا حرشب ملسم حيحص . (ءاملا ىلع_هشرعو لاق

 .9/ ةيا دوه ةروس (444)

 ."87 ص قعاوصلا رصتخم (:145)
 . 76 ةيآ ص ةروس (445)
 .98 ةيآأ ص ةروس (4470
 . 1١7 قعاوصلا رصتخم (558)
 4٠. ةيآ بازحألا ةروس (449)

 1٠. ةيأ بازحألا ةروس (450)
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 .ةوبنلا ماقم نم صخأ ةلاسرلا ماقم نأل .ىرحألاو ىلوألا قيرطلاب هدعب

 2400(... سكعني الو يبن لوسر لك ناف
 َقَلَح َناَءْرَقْلا َّمَّلَع ٌنمْحّرلآ» :ىلاعت هلوق 0 فلسلا لدتسا امك

 زيزعلادبع لاق . .قولخمب سيل نارقلا نأ ىلع .«*94َناّيَبْلآ ُهَمَّلَع ٌنسنإلا

 رشع ةيناث يف ناسنإلا قلخب هباتك يف انربخأ لجو رع هللا نإ) : ينانكلا

 ةعبرأ يف نآرقلا ركذو .هقلخ نع ربخأ الإ اهنم عضوم يف هركذام ءاعضوم

 نم ءيشب هيلإ راشأ الو انم عضوم يف هقلخ نع ربخي ملف اعضوم نيسمخو

 نع ربخأف هباتك نم ةيآ يق ناسنإلاو نارقلا نيب عمج مث .قلخلا تافص

 مَّلَع ٌنمحّرلا» : لجو زع هللا لاقف نارقلا نع قلخلا ىفنو ناسنإلل قلخلا

 مادختسا ىلع لدي امبو 4090 ((4 00و َناَيَْلآ ُهَمَّلَع نسْنِإلا ٌقلخ ْناَء َءْرَقْلآ

 هريسفت دنع حلاصلا فلسلا نع هريسفت يف ريثك نبا هلقن ام موهفملل فلسلا

 004ِناَد ٌننْلا ىنَجَو ِقَربَتْسِإ ْنِم اًئئاَطَب ٍشْرُف َلَع َنيِثكتُم» ىلاعت هلوقل
 ةمركع لاق جابيدلا نم ظلغ ام قربتسالا يأ» وهو) :ريثك نبا لوقي
 ىلع هبنف ,بهذلاب نيزملا جابيدلا وه ينوجلا نارمعوبأ لاقو ةداتقو كاحضلاو

 امو -2457(ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا نم اذهف ةناطبلا فرشب ةراهطلا فرش

 ةيدقع اياضق تابثإ يف موهفملاب فلسلا لالدتسا ىلع لدي ةلثمأ نم انمدق
 . حيحص جبنم هنأ ىلع لدي امم

 ) )16١ص .'» ج ريثك نب ليعامسإ ءادفلا يبأ - ميظعلا نآرقلا ريسفت ”59#.

 ء“" لل” ل ةيأ نمحرلا ةروس (1651؟) 54.

 5 ل" ل” أ ةيآ نمحرلا ةروس 2405

 8١. ص 514٠. /يكملا ينانكلا . ملسم نب ىبحي نب زيزعلادبع مامالل ةديحلا (151)
 .ه4 ةيا نمحرلا ةروس (؛هه)

 .؟الا/ ص 5 ج ريثك نبا ريسفت (405)
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 عسبارلا باسبلا

 هجحهنم

 دئاقعلا ىلع ةنسلاب يعمسلا لالدتسالا يف

 .رتاوتملا ريخلاب لالدتسالا : لوألا لصفلا
 .داحآلا ريخب لالدتسالا : يناثلا لهفلا
 ةنسلاب لالدتسالا نم نيمرحلا مامإ فقوم دقن : ثلاثلا لصفلا

 . . يفلسلا جهنملا ءوض ىلع دئاقعلا تابثإ يف

-*9- 





 لوألا لحفلا

 رتاوتملا ريخلاب لالدتسالا

 :احالطصاو ةغل رتاوتملا ربخلا فيرعت - ١

 ,ةلهم |هنيب دحاو دعب ادحاو ءايشألا عباتت نع ةرابع) ةغللا يف رتاوتلا

 .©9(ةلهمب دحاو دعب ًادحاو يأ 204 انَلُسُر اَْلَسْرَأ متل ىلاعت هلوق هنمو

 هضعب ءاج اذإ «ءيش لكو اطقلاو لبإلا ترتاوت :ينايحللا لاقو .تارتفو

 عبات اراتوو ةرتاوم اهرتاوو هبتكو هرابخأ نيب رتوأو ,ةفطصم ْئجت ملو ضعب رثإ

 .”(دحاو نع دحاو هثدحي نأ رتاوتملا ريخلاو .ةليلق ةرتف نيباتك لك نيب

 : حالطصالا يف رتاوتلا

 هسفنب ديفم ةعامج ربخ) وه رتاوتملل حيحصلا فيرعتلا نأ يدمآلا ىريو

 .«29(هربخمب ملعلل
 ةغيصب .امهركذ رتاوتملل نيفيرعت ةيفاكلا هباتك يف نيمرحلا مامإ ركذ دقلو

 هب بجي ريخ لك (رتاوتملا ريخلا فيرعت يف يأ) :ليقو) :الئاق ضيرمتلا
 . ةداعلا ىلع ةرورض عماسلل ملعلا

 .(2(ةرورض هوملع ايف اليصفتو ةلمج هيلقان رصح رذعت ريخ لك :ليقو

 )١( ةيآ نونمؤملا ةروس 44.
 3٠١. صا ؟ ج يدمآلل ماكحألا لوصا يف ماكحإلا ةفز

 .رتو ةدام "اه ص ه َج ناسللا ةف]

 2.53١ ص ء؟ ج ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا 63

 .68 ص ةيفاكلا (5)

 "ها



 دحاولا ربخ هيف لخدي ذإ عنام ريغ هنأل لوألا فيرعتلل هفيعضت لعلو

 ةنيرق هب ٌتفحوُأ يلقع ليلد وأ ةزجعمب هديأتل ءايرورض املع بقعي يذلا

 .يرورضلا ملعلل ةبقعتسملا نئارقلا نم
 نع ربخلا ردصي دق ذإ .عماج ريغ هنأل .رخآلا فيرعتلل هفيعضت لعلو

 اونوكي نأب بذكلا ىلع مهئطاوت نمأ عم ريثك ددعب نيروصحم ةعامج
 . مهلاوقأ قباطت عم نيدعابتم

 يذلا هنأ وهو .ماع فيرعتب نيمرحلا مامإ هفرع دقف «داشرإلا» ين امأ

 هيف ترفوت ربخ يأف .ةددحم تافصو طورش قفو ةرورض ملعلا بقعتسي

 .رتاوتملا ربخلا ليبق نم وهف تافصلاو طورشلا هذه

 اذإف ءرتاوتملا ربخلا وهف ءهربخمب املع بقعي ام امأف) :نيمرحلا مامإ لوقي
 ىلع هنع ربخملاب ملعلا بقعتسا (ء.هتافص تلماكتو هطئارش ترفوت

 .20(.. .ةرورضلا

 بورخلاو عئاقولاو اهرن مل يتلا ةيئانلا دالبلاك رتاوتملا ربخلل ةلثمأ ركذ مث
 انتفرعم ردصمو ءاهدوجوب ايرورض الع انسفنأ يف دجن اننإف اهدهشن مل يتلا

 مل يتلا ةيئانلا دالبلا ملعن «رتاوتملاب يأ» هبو) :لوقي رتاونملا ريخلا اهب

 ناسنإلا قح يف زيمتت هبو ءانرصع يف عقت مل يتلا لودلاو عئاقولاو ءاهدهشن

 ككشتمو ةرورضلل دحاج كلذب ملعلا دحاجو .ءاسنلا نم اهريغ نع هتدلاو

 .©(ةهيدبلا ىلع مولعملا يف
 اننكلو .ةلصفم رتاوتملا طورش هنمضي مل هنأ فيرعتلا اذه ىلع ظحلنو

 :هدحف) :لاق ذإ طورشلا هذه ضعب فيرعتلا نمض دق ةيفاكلا يف هدجن

 .(ةرورض هنع ربخملا اوملعو اورثك ددع نع رركت ربخ لك
 تاوتلا قيقحت يف ةربتعملا ةرثكلا ةعيبط ددحي مل هنأ ىرن اذه هفيرعت يفو

 ال ذإ .بذكلا ىلع اهئطاوت ةلاحتساب ةرثكلا هذه فصي نأ هيلع ناك ذإ

 .١4؟ ص .ىداشرإلا (5)
 .١4؟ ص «هداشرإلا (0

 .058 ص لدجلا يف ةيفاكلا (8)

 مها



 يتأيس (ى ؤطاوتلا مدع طارتشا نم دبال لب «ةرثك نع ربخلا ردصي نأ يفكي

 .رتاوتملا ربخلا طورش يف هركذ
 ءافنا هتركذ اب ةرثكلا فصوف تاقرولا يف كلذ ىعار دق هدجن اذهو

 ىلع ؤطاوتلا عقي ال ةعامج هيوري نأ وهو ملعلا بجوي ام رتاوتمل) :لاق ذإ
 لصألا يف نوكيف هنع ربخملا ىلإ يهتني نأ ىلإ اذكهو .مهلثم نع بذكلا

 .(”(داهتجا نع ال عاوس وأ ةدهاشم نع

 عامس وأ ةدهاشم نع هنوكب سوسحملا كاردإ هديقت فيرعتلا اذه ىلع دريو

 اروصحم سيل يرورضلا ملعلا ىلع لوصحلا نإ مث .اذه نم رثكأ ساوحلاف
 ردصي نأ ةربعلاف نذإ .لاوحألا نئارق ةلالدب لصحي دق لب ساوحلا كاردإ يف

 .©”وريغب وأ سحلاب هليصح نوكي نأ نم معأ وهو يرورض ملع نع ربخلا
 ءافنا اهانركذ (ى نيمرحلا مامإ دنع ةريتعملا تافيرعتلا لالخ نم حضتيو

 .رتاوتملا ريخلا رصانع نم نارصنع يرورضلا ملعلا باقعتساو ةرثكلا نأ

 مامإ نأ ىلإ بهذي (نيمرحلا مامإ هقف) بحاص ىرن اننإف اذه عمو

 نإو ينيقيلا ملعلل بقعتسملا ربخلا رتاوتملا ليبق نم لعجي ناهربلا يف نيمرحلا
 ,(0دحاو نع ردص

 ةرثكلاف .نيمرحلا مامإ مالك نم همهف نكمي ال هيلإ بهذ يذلا اذهو

 .هطورشل انتسارد دنع أيس |كو هرم |( هقيقحت يف هدنع ةربتعم

 :رتاوتملا ربخلا عاونأ - ؟

 :نيمسق ىلإ رتاوتلا ءالعلا مسقي

 هدعقم أوبتيلف ادمعتم لع بذك نم) ثيدحب هل نولثميو يظفل رتاوت ١-
 ْ . ©29مرانلا نم

 .هك6 صا اا ج ناهربلا رظنا )٠١(

 )١١( ص نيمرحلا مامإ هقف رظنا 1١977.

 275١5 ص ع١ ج ملعلا باتك يف هحيحص يقف يراخبلا هجرخأو 2.١٠6 صا ج راونألا عماول 05

 1١0 حج
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 ايباحص نوتسو فين كك يبنلا نع هظفلب ثيدحلا اذه ىور دقف

 نارقلاب رتاوتلا نم عونلا اذهل نولثمي امك «ةنجلاب نورشبملا ةرشعلا مهنم
 . ميركلا

 , 5"2لع ةعاجشو متاح ءاخسو ضوحلا ثثيدحب هل نولثميو  موزللا

 تدجو ىننكلو .ميسقتلا اذه ةحارص رتاوتلا مسقي نيمرحلا مامإ دجأ ملو

 نإو «يرورضلا ملعلا هتدافإو يناثلا عونلا ركذ نمضتي داشرإلا يف امالك هل

 : هلوق لوسرلا تازجعم نع ثدحتي وهو هيف ءاج ذإ .هداحأ رتاوتت مل

 ديفي اهعومجم نكل ءارتاوت تبثت ال تازجعملا هذه داحآ نأ اندنع ٌيضرملاو)

 متاح نم لذبلا داحا نأ امك .تاداعلا قراوخب اهصاصتخال اعطق ملعلا

 كلذكو .هئاخسب ةرورضلا ىلع ملعلا ديفي اهعومجم نكلو ءارتاوت تبشت ال

 .29(... .هتعاجشو هنع هللا ىضر ىلع نينمؤملا ريمأ ةراسج يف لوقلا

 :رتاوتملا ربخلا طورش »+

 :يه طورش ةدع ارتاوتم نوكي يكل ربخلا يف نيمرحلا مامإ طرتشي

 رومألا نع رابخإلاك ايرورض املع هب اوربخأ اب نيربخملا ملع :لوألا طرشلا

 بجوي مل الالدتساو ارظن هوملع امع اوريخأ ولو «ءةيهيدبلا وأ ةسوسحملا

 امنإ مث) :نيمرحلا مامإ لوقي .رتاوتلل اساسأ نوكي ايرورض املع مهرابخإ

 ىلع هنع اوربخأ اب نيمللع نوربخملا نوكي نأاهنم .طئارشب رتاوتلا تبثي

 ىوس «.ىرخأ ةهجب ةهيدب مولعم وأ سوسحم نع اوربخي نأ لثم «ةرورضلا
 مهرابخأ بجوت م ءالالدتساو ارظن هوملع اب اوريخأ ولو «ساوحلا كرد

 . "9 (|ملع

 امأ ءاملع ديفي ال رظنلاب مولعملا نع رابخإلا نأ حضوي الثم برض مث

 امع رابخإلا لاثمف ءاملع ديفيف ةدهاشم نع وأ .ةهيدب مولعملا نع رابخإلا

 ١5. ص ١ ج ةيهبلا راونألا عماول رظنا (19)
 307 ص داشرإلا 205

 *"4١. ص .داشرإلا 206(

 "60ه



 ثدح نع رتاوتلا غلبي ددع ربخأ ولف ءملاعلا ثدح نع رابخإلا ءارظن ملع

 هنأل |لع ديفي مهرابخإف اهرن مل ةدلب نع اوربخأ ولو ءالع دفي م ملاعلا
 نودئاز ملاعلا ثدح نع نيربخملا نإف) :نيمرحلا مامإ لوقي .ةدهاشم نع

 مل ةدلب نع ارتاوت نوربخملاو ءاملع مهريخ بجوي سيلو هرتاوتلا ددع نع
 ."7(ةرورضلا ىلع نوقدصم اهرن

 اوديق نيذلا نييلوصألا نم فئاوط هناهرب يف نيمرحلا مامإ دقتنا دقلو
 نئارقك «هريغبو سحلاب لصحي ملعلا ذإ ءسحلاب هنع ربخلاب ملعلا لوصح
 نم فئاوط ديقو) :نيمرحلا مامإ لوقي .مهدييقتل ىنعم الف لاوحألا
 ىلإ رابخإلا دانسإ طارتشاب ءملكتن هيف يذلا .نكرلا اذه نييلوصألا

 ملعلا نع ربخلا رودص بولطملا نإف ءدييقتلا اذهل ىنعم الو .«سوسحملا

 نئارق نع لصحي دقو اهكردو ساوحلا ىلع بترتي دق مث .يرورضلا

 رارمحا زيمي ال سحلا نإف .ءصاصتخالا ىلع اهيف سحلل رثأ الو .لاوحألا

 هذه زييمت كردي لقعلا امنإو .بوعرملاو فوخملا رارمحا نع نابضغلاو لجخلا

 رودص طارتشا هجولاو) :لاق مث .©29(سحلاب ديقتلل اذإ ىنعم الو «لاوحألا

 مولعلا تايضتقم ليصافت ىلإ رظنال مث ءرارطضالاو ةهيدبلا نع رابخإلا

 . "2(ةيرورضلا

 روصتي ال ةعامج هيوري نأ رتاوتم نوكي يكل ربخلا طورش نمو :يناثلا طرشلا

 . نمزلا لوط عم مهؤطاوت رهظل اوؤطاوت ولو ,بذكلا ىلع مهنم ؤطاوتلا عوقو
 ديزي ماوقأ نع ردصي نأ «رتاوتملا ربخلل يناثلا طرشلاو) :نيمرحلا مامإ لوقي

 الثم اوؤطاوت ولو ءرمتسملا فرعلا يف ؤطاوتلا هنم عقوتي غلبم ىلع مهددع
 ."*(مهؤطاوت رهدلا لوط ىلع رهظل

 ركذن نأ بجي .طرشلا اذه يف نيمرحلا مامإ يأر ليصفت ركذن نأ لبقو

 هنأ هنع َيوُر دق ماظنلاف .ددصلا اذه يف ءاملعلا نم هريغ لاوقأ يف هيأر

 "4١. ص .داشرإلا )1١(

 .658 ص ١ ج ناهربلا (10

 )١8( ج ناهربلا ١ ص 658.
 ) )19ص .داشرإلا 4١4.

 هم



 ماظنلا نع تاللاقملا باحصأ لقنف) :نيمرحلا مامإ لوقي .ددعلا طرتشي مل

 بجوم ىلع طرتشي الف ءيرورضلا ملعلا دحاولا رابخإ نمضتي دق :لاق هنأ

 انركذ دنع هتقيفح نيبن نحنو نآلا هبهذم حضتي الو تدع هدنع لقنلا اذه

 . ("'02(راتخملا قحلا

 ددع لقأ نييعت يف اوفلتخا دقف رتاوتملا قيقحت يف ددعلا نوطرتشي نيذلا امأ

 :رتاوتلا هعم ققحتي نأ نكمي

 نألو .ءاهقفلا ضعب دنع ةعمجلا ددع هنأل اطرش نيعبرألا ربتعا نم مهنمف

 تلزن ,04©2نينمْولا ّن نم َكَعَبَتأ نمو هللأ كيبسح ينل يابه : ىلاعت هلوق

 .رمع مالسإب ةدعلا تلمكو لاجرلا نم نوعبرأ نمأ ل

 .رشع ةثالثو د لمأ ةدع ربتعا نم مهنمو

 . ةثارعبسو افل أ اوناك مهو ناوضرلا ةعيب لهأ ركذ نم مهنمو

 َنيِعْبَس ُهَمْوُق ئَسوُم راَتخآَو9 ىلاعت هلوقل نيعبسلا ركذ نم مهنمو
 294 ااجَر

 الو دلب ب مهيوحي ال اغلبم اوغلبي نأ يغبني هنأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو

 .ددذع مهيصخي

 ىصقأ ىلع ديزي مهددع) نأ ىري يذلا - يضاقلا يأر وهو - مهنمو
 .(ةعيرشلا تانيب يف يعرملا ددعلا
 يضاقلا ددرت دقف ةسمنخلا ددع امأ ءايلع نمضتي ال ةعبرألا ددع نإ يأ

 دقلو ءابنم ائيش ضتري مو نيمرحلا مامإ دنع ةدقتنم اعيمح بمهاذملا هذهو

 :قرط ةثالثب اهضقن

 ديفي حيجرتلاف .ضعب ىلع اهضعب حجرت ولو ضعبب اهضعب ضراع - الوأ
 بهاذملا ضعب ضراعي نأ اهدحأ) :نيمرحلا مامإ لوقي .|لع ديفي الو نظلا

 .ه54 ص ١ ج ناهربلا )١(
 55 ةيا لافنألا ةروس (؟١١

 ١68. ةيآ فارعألا ةروس (770)

 ل 3ةهكد



 حيجرت َّنَع نإو .ضعب ىلع اهضعب حيجرت اهضراعت دنع هجتي الف «ضعبب
 تابلغ اهتارمث تاحيجرتلا نإف ء.هب عوطقملا قحلا كرادم نم كلذ سيلف
 , ("9(ةداعلا درطم 5 نونظلا

 نيبو اهنيب ةبسانم ةمث كلانه سيلو رابخإلاب قلعتت ال دادعألا هذه - ايناث

 يتلا .دادعألا هذه نم ءيش قلعتي ال) نيمرحلا مامإ لوقي .ملعلل اهئاضفإ

 يف ترج تاقافتاو اياضق ىه امنإو ,رابخإلاب بهاذملا تادنتسم يه

 ملعلا ءاضتقال اهنم ءيش ةبسانمب يضقي ام لقعلا يف سيلو .لاوحأ تاياكح

 ."9(اهنم ءيش رابتعال هجو الف
 روصت نكمي ةقباسلا بهاذملا باحصأ اهب كسمت يتلا دادعألا نإ :اثلاث

 .نيقي ىلع ربخلاب ملعلا لوصح رتاوتملا ربخلاب دارملا و ,بذكلا ىلع مهئطاوت

 نم جلث ىلع قدصلا نادجو رتاوتملا ربخلا نم بولطملا) :نيمرحلا مامإ لوقي
 ضرف نكميو الإ ةفئاط هب كسمت ددع نم امو .هنع ريخملا يف ردصلا

 ."*”(بذكلا ىلع مهئطاوت
 .ددع مهيصحي الو دلب مهيوحجي ال رتاوتلا ددع نأ ىلإ اوبهذ نيذلا امأ

 نإف) :لوقي ذإ قحلا كرادم نع لوهذلاو دحلا ةزواجيو فرسلاب مهفصو دقف
 ءاهودهاش ةعقاو نع ةدلب يف ريثك عمج ربخأ اذإو كلذ نودب عقي رتاوتلا

 ملعلا لصحيف ءاهليصافت يف نحن يتلا ةيعرملا طئارشلا مهرابخإ عمجتساو

 ددعلا ناكمإ نع جورخلاو «ةدلبلا لهأ نم ضعب مهو .مهرابخإب يرورضلا
 ."”9(رشبلا ناكمإ نع اجراخ ايندلا لهأ مظعم ددع سيلو ءاطرش ربتعي ال

 يذلا ددعلا ديدحت يف ءالعلا لاوقأل نيمرحلا مامإ دقن وه اذه ناك اذإو

 ؟كلذ يف حيحصلا هيأر اف رتاوتلا هب دقعني
 نأ يهو هاضري يذلا هبهذم حضوي يكل ةمدقم نيمرحلا مامإ مّدق دقل

 لجخلا لجخب ملعلاك ةداعلا مكحب ملعلا لصحي اهببسب يتلا نئارقلا

 ْ .هالا ص ١ ج ناهربلا (3)
 .هالا ص ١ ج ناهربلا (14)
 .هالا ص ١ ج ناهربلا (16)

 .ها4 هال“ ص ١ ج ه١“ ةرقف ناهربلا )7١(

 - “هال د



 طبضنت ال نئارقلا هذه ءاهوحنو لجولا لجوو لمثلا طشنو نابضغلا بضغو
 مولع اهيلع بترت نئارقلا هذه تتبث اذإف ءاهدودحب تادودحملا طابضنا

 نئارقلا طبض اهببسب ملعلا دجي نم دارأ ولو ءدحاج الإ اهركني ال ةيبيدب

 .اليبس كلذ ىلإ دجي مل اهريغ نع هب زيمتت |(ب اهفصوو

 اهفصو ٌةبوعصو ءاهطبضو نئارقلا هذه فصو بعصي هنأ لصاحلاو
 .اهدنع ملعلا لوصح عنمي ال اهطبضو

 ول لب .“"اهب اهطبض لواحي نم ىلع ىبأتو تارابعلا ىلع قدت اهنأكف
 ةرمحو لجنلا ةرمح نيب لصفا :انهذ مهدحأو ةحيرق هللا قلخ ىكذأل) ليق

 نئارقلا نإف «لصفلا ةلواحم يف ةرابع هدعاست مل «بوعرملا ةرمح نيبو بضغلا
 .(9(تارابعلا تاياغ اهغلبت ال

 .دودحم دح ىلع نيربخملا قدصب ملعلا لوصح فقوتي ال) هنأ ةجيتنلاو

 .©9(هب ملعلا تبث قدصلا نئارق تتبث اذإ نكلو .دودعم ددعو

 اذإ .نئارقلا هب تفتحا اذإ .دحاولا ربخب ملعلا لوصح نكمي ا(ىف

 ركذيو نزحلا نم حيصي وهو هبيج اقاش هسأر ارساح اقومرم الجر تدجو

 ةزانحجلا تيأرو جرخيو لخدي لاسغلا تيأرو .هيلع زيزع بيرقب بيصأ هنأ

 ملعلا نئارقلا عم هربخب لصح لحرلا رابخإب تنرتقا اذإ «نئارقلا هذهف
 ."”يرورضلا

 يف امك .دحاولا ريخب ملعلا لوصح نكمي امك هنأ ىري وهف :لوقأ
 ْمَجَو ريثك ددع رابخإب ملعلا لوصح فلخت نكمي كلذك «ةقباسلا ةروصلا
 ةديكم يف دنجلا داوق ءىطاوي دق كلملا نإف) :لوقي .ةلايإ مهتعمج اذإ يفغ

 ىلع ؤطاوتلا عقيف ءةراغ نشيل .هرمأ ءاقخإ هضرغو . . .نيبترتماب اوثطاويل
 .©2(الصأ هدرجمب ددعلا ىلع ليوعت الو .هيلإ انرشأ ايف بذكلا

 .هالك - هاله ص ١ ج50“ ةرقف ناهربلا رظنا (77)

 .هالك هاله ص ١ ج ناهربلا (258)

 .هالآك ص ١ ج ناهرلا 1١9١(

 .هالك ص ١ ج ناهربلا ةيضحز

 .هالا ص ١ ج ناهربلا (”1)
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 ددعلاب ةربعلا تسيلو «ةنيرقلاب ةربعلا نأ ىري نيمرحلا مامإ نإ يأ

 ربخلا لعجت يتلا نئارقلا نم ةنيرق ةرثكلا لعجي نيمرحلا مامإ نأ عم ءدرجملا

 :لوقي ذإ ةديحولا ةنيرقلا يه تسيل اهنكلو نيقيلا ديفي
 اغلبم نوربخملا غلبو ءقطاوتلا ىلع عماج ريدقت نم هانركذام ىفتنا اذإ نكلو)

 مهلاثمأ نم كلذ يرجي الو .مهنم بذكلا دمعت قافتا ةداعلا درط يف عقي ال

 ةنيرق ؤطاوتلا بابسأ ءافتنا عم ةرثكلا ذئنيح ريصتف ءاضيأ اطلغو اوهس

 ذإ ءاينغم سيل هنيع يف ددعلاف .مولعلا اهيلع تبترت يتلا نئارقلاب ةقحلم
 .©9(...بذكلا ىلع ةلماح ةلايإو .ةطباض ةلاح ريدقت هعم روصتي

 اذهلو ءقطاوتلا مدع ىلع ةنيرق دوجوب ةربعلا نأ ىري هنأ لوقلا ةصالخو

 ملعلا ىلإ يضفي ىهتنم ىلإ ربخلا يهتني ال) نيلئاقلا ةينمسلا مالك هّجو
 ىتح هب ىفتكي ال ددعلا نأ ىلع لومحم هنأب اذه مهلوق هّجو ””7(قدصلاب

 ءهب ىفتكي الف رثك نإو ددعلا نأ ىلع لومحم وهو) :لوقي ةنيرق هب فتحت
 ."9(ةعماجلا تالاحلا ءافتنا نم ةنيرقلا ىرجم يرجيام هيلإ مضني ىتح

 نيربخملل ددع لقأ طبضل ةقيرط داشرإلا يف ضرع نيمرحلا مامإ نكلو
 طبض موري يذلا صخشلا ضرفي نأب كلذو «رتاوتملا ليبق نم ربخلا نوكي هب
 لك يف رظني مث «ددعلا عفرب جردتي مث  ادحاو نكيلو اددع لقألا ددعلا

 تابلغو بير نم ددعلا اذه نم رداصلا ريخلل قرطتي ام ضورفم ددع

 هيلإ قرطتي الو لاتحالا هيف عطقني ددع ىلإ لصي ىتح .تالاتحاو نونظ

 كلذ يف ليصحت وذ مار نإ ) :نيمرحلا مامإ لوقي .نظ ةبلغ وأ بير

 اديازف كلذك مث «نينثا ربخ مث .سوسحم نع دحاو ربخ ضرفيلف ءاطبض
 ىتح نونظلا تابلغو بيرلا نم هقرطب ام ملعي هلك كلذ يف وهو ءادعاص

 طبض «.بير لك هنع ىفتناو هكردأ اذإف «يرورضلا ملعلا ىلإ رمألا يهتني

 .©”(رتاوتلا ددع لقأ ردقو نيربخملا يف ةدعلا
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 لقألا ددعلا طبض ةلواحم ريتعاو ةقيرطلا هذه دقتنا ناهربلا يف هنأ الإ

 بترتت ىتلا نئارقلا ةلمج نم ةرثكلا) :هيف ءاج ذإ ليحتسملا ليبق نم

 ةنيرق لكو ءاهنع تالايإلا ءافتنا مامضنا عم .تاداعلا نم ةابتجملا مولعلا

 كلذ نأ يدنعامو .دعب طبضت وأ .دحب دحت نأ ليحتسي «ةداعلاب قلعتت

 طبض ىلإ اوفوشت فيك يرعش تيلف ءنفلا اذه يف (نيفرطتملا) ىلع ىفخي
 .©”(؟اوعطقتو اوفلتخا مث هطبض ليحتسي ام

 رتاوتملا نم لعجي نيمرحلا مامإ نأ مهف بيدلا ميظعلادبع روتكدلا نأكو

 لاق ذإ ملعلل هب ةيضفملا نئارقلا هب تفتحاو دحاولا هيوري يذلا ربخلا

 هللا يش ىري ؟ءارألا نم هاضريو دا دادعألا نم هاعري يذلا اف) :روتكدلا

 نئارقلا هذه تتبث ولف .ملعلا بقعت يتلا لاوحألا نئارقب ةربعلا نأ هنع

 رخملا نوكي نأ نئارقلا عم يفكي يأ .ددع ىلإ رظن ريغ نم ملعلا

 , ”9(ادحاو

 تفتحا اذإ دحاولا ربخ نأ ىري نيمرحلا مامإ نأ يف روتكدلا عم نحنو

 ليبق نم ربخلا اذه لثم ىري له نكلو .هب ربخملاب ملعلا دافأ نئارقلا هب
 ؟رتاوتملا

 .نيمرحلا مامإ مالك نم همهفأ الام اذه

 ربتعي الف املع دافأ نإو دحاولا ربخ نأ يف حيرص هيأرف داشرإلا يف امأ

 ٍ .رتاوتملا ليبق نم
 نوكي ىكل ربخلا طورش نم اطرش ددعلا لعج ذإ ناهربلا يف كلذكو

 نم دعي ال املع بقعأ نإو دحاولا ربخلا نأ ىلع ةلالد اذه يفو ءارتاوتم

 باحصأ هنم مهف يذلا ماظنلل اعباتم نيمرحلا مامإ ناكل الإو «رتاوتملا ليبق

 .هنايب قبس امك ددعلا هطارتشا مدع تالاقملا

 ىلع انباحصأ عمجأ دقو) :لوخنملا يف يلازغلا لوق هيلإ انبهذام دكؤي امو
 يرورضلا ملعلا يقلت اولاحأ دقو .هلقأ يف اوفلتخا نإو ددعلا لصأ رابتعا

 .هم١8 صا ا١ ج ناهربلا هش
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 . 2*(ماظنلل افالخن دحاو صخش نم

 ىري ثيح .ربتعملا ددعلا اذه ناك ايأ رتاوتلا ددع رارمتسا :ثلاثلا طرشلا
 لوأ ربخلا اوور نميف اققحتم نوكي نأو دبال ددعلا اذه نأ نيمرحلا مامإ

 ةريخألا ةقبطلا ىتح ةقبط دعب ةقبط مهنع اوور نميف اققحتم ىقبي نأو «ةرم
 .ارتاوتم نوكي ال تاقبطلا هذه ىدحإ يف رتاوتلا ددع لق اذإ ثيحب ءمبنم

 ةرورض هوملعو هودهاش امع اوؤبنأ نوربخملا ناك نإ مث) :نيمرحلا مامإ لوقي
 .نيرخآ نع هنع اوؤبنأ ام اولقن نإو «ءهانركذ اى مالكلاف .ةطساو ريغ نم

 لصحي الف .رابخألا ترتاوتو ءراصعألا تخسانتو «نيمدقتم نع كئلوأ لقنو
 نيربخملا يفرط ءاوتسا دنع الإ ريخلا نم دوصقملاب يرورضلا ملعلا

 ددع ىلع الوأ دوصقملا نع نوربخملا نوكي نأ كلذب ينعملاو .مهتطساوو

 طرش مرخنا ولف ءانب ربخلا لصتي نأ ىلإ مهنع نوربخملا كلذكو «رتاوتلا
 ملعلا لصحي مل .طئاسولا ين وأ رخآلا يف وأ لوألا يف رتاوتلا طئارش نم

 .9(بخلاب دوصقملا هنع ربخملاب
 هطسوأو هلوأ يف تاقبطلا لك يف ربتعملا ددعلا رارمتسا نأ هركذ ردجي امبو

 اطرش نويلوصألا هريتعي يذلاو ءافنا هانركذو داشرإلا يف هطرتشا يذلا .هرخآو

 نييلوصألا دقتنا لب .ناهربلا يف القتسم اثلاث اطرش هربتعي مل ءالقتسم اثلا
 .ةطساولاو نيفرطلا ءاوتسا :رتاوتلا طرش يف نويلوصألا هركذ اممف) :الئاق

 ددعلا لاكو .طئارشلا رفاوت يفكي الف تخسانت اذإ روصعلا نأ هب اونعو

 ءرصع لك يف كلذ مودي نأ يغبني لب ءالثم ْهْيكَي لوسرلا نم لقنلا فرط يف

 «كلذ يأيس ام ىلع ءارهد رتاوت ام سردني دقو ءاداحأ رتاوت ام بلقني دقو

 دعب ارصع «هيف طئارشلا تدرطا ام انقوقح يف ِدِكك لوسرلا رابخأ نم رتاوتلاف
 ءرتاوتلا طئارش نم سيل هنكلو .هب ءافخال اذهو ءانيلإ ىهتنا ىتح .رصع

 نم هنكلو كلذك رمألا سيلو .اداحأ بلقني دق رتاوتلا نأ كلذ لصاحو

 .؟"8 ص لوصألا تاقيلعت نم لوخنملا (*8)
 .ايرورض املع ديفي نئارقلا هب تفتحا يذلا دحاولا ربخ نأ افنأ هانركذ ام انه همالك ىلع دري

 ©4١6. ص .داشرإلا (#*9)
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 .««9(رتاوتلا عوقو طئارش نم سيلو ءاداحآ بلقنيو رتاوتي ايف لوقلا ليصافت
 وأ الودع ربخلا نووري نيذلا ةاورلا نوكي نأ نيمرحلا مامإ طرتشي الو

 مهناميإو ةاورلا ةلادع هطارتشا مدع اللعم ءارتاوتم ربخلا نوكي ىتح «نينمؤم

 لتق دق مهكلم نأب مهدلب يف رافكلا نم ترتاوت اذإ رابخألا ...) نأب

 انملع .مهرايد يصاقأ يف كلذ نع اوربخأ اذإ و .مهقدص ىلإ رطضنف

 .(2(رتاوتلا طئارش دنع مهقدص

 حضوأو «رايدلا يئانت ىلع نيدعابتم ةاورلا نوكي نأ طرتشيال هنأ اك

 «ريفغلا مجلا مهو ءانوربخأ اذإ ةدحاولا ةدلبلا لهأ نإف) :الئاق ببسلا

 .«9(مهل ةعماج ةدلبلا تناك نإو .مهقدص انملع

 يف ببسلاو «ةفلتخم .للم ىلع ةاورلا نوكي نأ نيمرحلا مامإ طرتشي الو

 لك مهرهظأ نيب نم اوجرخأ ول الثم دادغب لهأ نأ) نم هلوقي ام كلذ
 ةلملب مهكسمت عم مهقدصن انإف .ترج ةعقاو نع اوربخأ مث .يمذ
 , ((9(ةدحاولا

 ,ةلذ باحصأ نوربخملا نوكي نأ نم دوهيلا هطرتشا ام طرتشي ال هنأ اك

 نئارقلا رفوت عم ةميظع ةعامج ربخأ اذإ ءرارطضاب لصحي ملعلا لب ءراغصو
 .«9ةلذ لهأ مهتلمج نم نكي مل نإو ةعقاو نع

 :دئاقعلا تابثإ يف  نيملكتملا دنع - رتاوتملا ربخلا ةيجح -

 لقأ نأو هب ربخملاب يرورضلا ملعلا ديفي رتاوتملا ربخلا نأ ةلزتعملا ىري
 .ةسمح نوكي رتاوتلا هب لصحي ددع

 لالدتساو رظن نع ال رارطضا نع ربخلا نوربخملا ملعي نأ نوطرتشيو

 وحن «ةرتاوتملا رابخألاكف ءارارطضا هقدص ملعيام) :رابحلادبع يضاقلا لوقي
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 نأ انربخي نم ربخ وحنو .ىرجملا اذه يرجي امو كولملاو نادلبلا نع ربخلا

 هللا تيب ىلإ جحلاو ةاكزلا ءاتيإو سمخلا تاولصلاب نيدتي ناك هك يبنلا
 نيذلا «ددع لقأو .ارارطضا ملعي هليبس اذهام نإف .كلذ ريغو مارحلا

 يفكي الو .ةعبرألا ربخب هلوصح زوجي ال ىتح .ةسمح مهربخب ملعلا لصحي

 هوفرع امم مهربخ نوكي نأ نم دبال لب ءاوربخأ هجو يأ ىلع ةسمخلا ريخ

 هلدعو هللا ديحوتب يرورضلا ملعلا انل لصحي نا زوجي ال اذهو ءارارطضا

 .«”(ارارطضا هوفرعي مل ل ءكلذ نع انربخي نم ربخب
 ينيقيلا ملعلل رتاوتملا ربخلا ةدافإ نم انه ةلزتعملا هررقي ام ىلع ءانبو

 ؟رتاوتلا طورش عمجتسا اذإ دئاقعلا تابثإ يف ةجح هنوربتعي لهف «ةرورض

 دئاقعلا تابثإ يف لصألا نأ ساسأ ىلع موقي ةلزتعملا جهنم نأ عقاولا

 لب لوقعلا ةلالدل اقفاوم رتاوتملا ريخلا ناك اذإ مث نمو سلا ليلدلا وه

 اذإ امأ «لقعلا ةلالدل ارابتعا لب ربخلا سفن ىلإ رظنلاب ال يدقعلا هنومضم

 ةحص مدعب نوعطقي مهنإف مهدنع لقعلا هيلع لدي ام رتاوتملا ريخلا فلاخ
 ثيداحأ اودر اذه ىلع ءانبو .دئاقعلا هب نوتبثي ال مث نمو لوسرلا ىلإ هتبسن
 نيثالث تغلب ةيؤرلا يف ثيداحألاف .داحآلا ليبق نم اهنأب نيجتحم ةيؤرلا

 ةيؤر يف ةدراولا ثيداحألا قرط يطقرادلا عمج) :رجح نبا لوقي ءاثيدح

 يداح يف ميقلا نبا اهعبتتو «نيرشعلا ىلع تدازف ةرخآلا يف ىلاعت هللا

 نيعم نب ىبحي نع ينطقرادلا دنسأو ءدايج اهرثكأو نيئثالثلا تغلبف حاورألا

 .«9(حاحص ةيؤرلا يف اثيدح رشع ةعبس يدنع لاق
 نم اهنأ ةجحب ةيؤرلا يف ةدراولا ثيداحألا ضفرت ةلزتعملا نإف اذه عمو

 هةيؤرلا يف يف ينعي» هوركذو هوور ام عيمج نإ) : ىنغملا يف ءاج .داحآلا ليبق

 .(9(ملعلا هقيرط اهيف كلذ لوبق زوجي الو ,داحأ رابخأ

 . يعبطم أطخ هلعلو فيرعتلا لاب باتكلا يقف اذكه ددعلا 20ه(

 .758 ص ةسمخلا لوصألا حرش (45)
 نب دمحأ ظفاحلا مامإلل يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللادبع يبا مامإلا حيحص حرشب يرابلا حتف (40)

 . 154 ص 5١ج ينالقسعلا رجح

 . 756 ص 4 ج رابجلادبع نسحلا يبأ يضاقلل لدعلاو ديحوتلا باوبأ يف ىنغملا (48)

 سيرت



 نورتس مكنأ ربخ» ربخلا اذه حص ْنِإ) :اضيأ رابجلادبع يضاقلا لوقيو

 ال ام دحاولا ريخو ءداحآلا رابخأ نم اريخ نوكي نأ هيفام ربكأف «مكبر

 .(9(تابثلاو عطقلا اهقيرط انتلأسمو ءملعلا يضتقي

 نوضفريو مهقفاويام نولبقيف .ىوه باحصأ موقلا نأ ىلع لدي اذهو
 .مهطوصأ بسح ةجح ناك نإو مهءارا فلاخي ام

 .مدآل ىسوم ةجاحم ثيدح يف اولعف كلذكو

 |مهيلع ىسومو مدأ .ةصق نم نووريام امأو) :رابجلادبع يضاقلا لوقي

 لقعلا ذإ «ليوأتلا لمتحي ال هنأل .هللا مهمحر انخويش هعفد دقف «مالسلا

 اذهو .ارفاك ءيشلا نوك بجويو «مالي ال يصاعلا نأب لوقلا نم عنمي

 .«”(خلك ءايبنألا ىلع فيكف هللا فرعي نم ىلع زوجيال ام
 ردقلا باتك يف يراخبلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا ىلإ ريشي يضاقلاو

 مدااي : ىسوم هل لاقف ىسومو مدآ جتحا :لاق للك يبنلا نع ةريره يبأ نع

 همالكب كافطصا ىسوماي :مدأ هل لاق .ةنجلا نم انتجرخأو انتبيخ ءانوبأ تنأ

 ؟ةنس نيعبرأب ينقلخي نأ لبق يلع هللا هردق رمأ ىلع ينمولتأ هديب كل طخو

 , 00(انالث ىسوم مدآ جحف ىسوم مدآ جحف

 لوقي ردقلا يف مهبهذم عم هضراعتل هتوبث عم ةلزتعملا هركنأ ثيدحلا اذهو

 نم ةعامج ةريره يبأ نع هاور .قافتالاب تباث ثيدحلا اذه) :ريلادبع نبا

 تاقثلا ةمئألا ةياور نم ىرخأ هوجو نم لَك ىبنلا نع َيورو «نيعباتلا

 ْ . تابثألا

 .©7(ةريره يبأ نع ةرشع قيرط نم انل عقو :(رجح نبا ملكتملا) :تلق
 . ِةِيَع يبنلا نع اعطق هتوبث عم هدرب حرصت ةلزتعملاف اذه عمو

 نم دئاقعلا تابثإ يف رتاوتملا ريخلاب لالدتسالا نم ةلزتعملا فقوم ناك ايأو

 ائيش هب اوتبثي مل مهنأ ةيلمعلا ةيحانلا نم مهيلع ظحلن اننإف «ةيرظنلا ةيحانلا

 ."84 ص م ج لدعلاو ديحوتلا باوبأ يف ينغملا (50)
 .ه08 ص ١١ ج يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف )61١(

 .ه05 ص ١١ ج يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف (09)
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 ءانب ةلاسرلا ىوعد يف يبنلا قدص مهابثإك ءاهنم ردانلا يف الإ دئاقعلا نم

 .هيدي ىلع تازجعملا روهظو ةوبنلا هثاعداو هدوجو نع رابخألا نم رتاوتام ىلع

 ؟...دمحم ةوبن ىلع مكليلدام ليق ناف) :رابجلادبع يضاقلا لوقي

 .(رجعملا هيلع رهظو ةوبنلا ىعدا دق هنأ هيلع ليلدلا :ليق

 دوجو تفرع اذإ الإ ةلمجلا هذه ةحص فرعت نأ كنكمي الو) :لاق مث

 عمسي ملو هنم عمسو .نارقلا هيلع رهظو .ةوبنلا ىعدا دق هنأو هولك دمحم

 هلثمب نايتإلا نع زجعلاب مهعرقو هتضراعمب برعلا ىدحت هنأو ءهريغ نم
 ىتمف «هلثمب نايتإلا نع مهروصقو مهزجع ىوس هجول ال «هب اوتأي ملف
 . لكك دمحم ةوبنب افراع تنك اهلك هوجولا هذه تفرع

 مو هنم عمسو هيلع رهظ زجعم نآرقلا نأو «.ةوبنلا ءاعداو ءهدوجو امأ

 هذهب ملعلا لوصح نم عنمي عنام الو «ةرورض مولعمف هريغ نم عمسي

 تافنصملا نوكبو نادلبلاو كولملاب ملعلا نإف ءارارطضا اهسناج امو ءايشألا

 . "9(ةرورض اهفنصم ىلإ ةبوسنم

 نوجتحي مهدجن ال «ةرتاوتملا رابخألاب ِةللَك يبنلا قدص تابثإ ادع اهيفو
 مدعلو ءانمدق (ى ٍلقعلا مهجبمل «رابخألا كلتب دئاقعلا نم ءيش ىلع

 ريغو اهنم رتاوتملا زييمت قرطب - كلذل  مهتفرعم مدعو ثيدحلاب مهلاغتشا
 ثيداحألاو ةيؤرلا ثيداحأ درب مهجبنم نوفلاخي مهلعج يذلا رمألا .رتاوتملا

 اهتاور ةرثك عم «رتاوتملا ليبق نم تسيل اهنأ ةجحب «.ةيربخلا تافصلل ةتبثملا

 .ةاور ةسمخ رتاوتلا هب تبثي ددع لقأ نأب مهوق كلذب نيفلاخت اهرتاوتو
 ةنسلاب دئاقعلا تابثإ يف جتحي هارن اننإف يرعشألا مامإلا ىلإ انثج اذإو

 رمألا وهو (ةنابإلا» باتك يف احضاو كلذ ودبي امك .ةماع ةفصب ةحيحصلا

 داحآلا رابخأب لالدتسالا نم هفقومل انضرع دنع يرعشألا نع هركذنس يذلا

 .دئاقعلا تابثإ يف

 نإف - يتأيس امك  دئاقعلا تابثا يف داحآلاب جتحي يرعشألا ناك اذإو

 .085 - 088 ص ةسمخلا لوصالا حرش (09)
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 .كلذ ىلع ةرتاوتملا رابخألاب هلالدتسا ىلع ىلوأ باب نم لدي كلذ

 ملعلا هب لصحي رتاوتملا ربخلا نأ ديهمتلا يف نيب دق ينالقابلا نأ اك

 نوكي نأو .ةعبرأ نم رثكأ نوربخملا نوكي نأ هطورش نم نأو «ةرورض

 ةاورلا لوأ يف ددعلا اذه رمتسي نأو «ةرورض مهل لصح هب ربخملاب مهملع

 . مهرخاو مهطسوو
 .«9بسنلا فالتخاو نايدألا فالتخاو رايدلا دعابت مهيف طرتشي الو

 هطارتشا نم ينالقابلا هيلإ بهذي ام ةحص ىدم نع رظنلا ضغبو

 همكح يف ىرن اننإف «ةعبرأ نم رثكأ هتاور نوكي نأ -ربخلا رتاوت قيقحتل
 يف هب جاجتحالا ةحص ىلع لدي ام «ينيقيلا ملعلل رتاوتملا ربخلا ةدافإ يف

 .ةيرظنلا ةيحانلا نم هدنع دئاقعلا تابثإ

 .دئاقعلا باب يف هب جتحي ام اردان ةيلمعلا ةيحانلا نم ناك نإو

 ذإ «ةوبنلا متخ تابثإ اهتابثإ ىلع رتاوتملا ربخلاب لدتسا يتلا دئاقعلا نمو

 .(؟مكيبن دعب يبن عنم ىلع مكدنع لدي يذلا ام) مصخلا ناسل ىلع لأس

 نم ةمألا ةفاك هلقن ام وهو ِكك هنع دراولا ربخلا مهل ليق :الئاق باجأف

 نع فلسلاو .مهفلس نع كلذ عم اولقن دقو ””(يدعب يبنال» هلوق

 .«””(دهاش نمب كلذ لصتي ىتح .مهفلس

 لدي امو) ينالقابلا لوقي رتاوتملا ربخلاب رئابكلا لهأل ةعافشلا تابثإ يفو

 يف ةرهاظتملا ةتباثلا رابخألا نم درو ام ةلملا لهأ ةاصعل نارفغلا زاوج ىلع

 ترخدا» :مالسلا هيلع هلوق وحن  رئابكلا لهأ يف ِةْكك لوسرلا ةعافش تابثإ

 ."868 - "#87 ص ديهمتلا رظنا (081)

 لئابق قحلت ىتح ةعاسلا موقت ال :ِي هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع هننس يف يذمرتلا هاور (هه)
 هنأ معزي مهلك نوباذك نوثالث ىتمأ يف نوكيس هنإو .ناثوألا اودبعن ىتحو نيكرشم اب يتمأ نم

 .يدعب يبن ال نييبنلا متاخ انأو يبن
 .5515 :ح #1 ص ع4 ج حيحص نسح ثيدح اذه :ىسيعوبأ لاق

 ١8١. ص ديهمتلا (ه5)
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 0( (يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش

 اهلك يهو ءاهيلع ىتؤي نأ نم رثكأ ةعافشلا يف رابخألاو) لاق مث
 .”9(لوسرلا ةعافشب رانلا نم نيدحوملا جورخ ىلع ةيخاوتم «ةرتاوتم

 ,دئاقعلا تابثإ يف ةرتاوتملا رابخألاب ينالقابلا لالدتسا ةردن نم نكي امهمو

 ال دهشي «ةعافشلا تابثإ ينو ةوبنلا متخ تابثإ يف كلذب هلالدتسا نإف

 .هدنع دئاقعلا تابثإ يف رتاوتملا ربخلا ةيجح نم اقباس هانررق

 اى داحآلا رابخأب  دئاقعلا تابثإ يف  هلالدتسا كلذك امل دهشيو

 كلذكو .ىلوأ باب نم رتاوتملا ربخلا ةيجح ىلع كلذ لدي ثيح .يقأيس

 لب داحآلا رابخأ نم اهنأ ةجحب ةنسلا نم ائيش ضفري ينالقابلا دجن ال

 باب يف  ةنسلاب لالدتسالا ليلق ناك نإو ضراعتلل اعفد اهصوصن نيب عمجي

 .ةماع ةفصب - دئاقعلا

 :هنع هعافدو نيمرحلا مامإ دنع دئاقعلا تابثإ يف رتاوتملا ةيجح  ه

 .هتافص تلماكتو هطئارش ترفاوت اذإ ءرتاوتملا ربخلا نأ نيمرحلا مامإ ىري

 .©”ةرورضلا ىلع هب ربخملاب ملعلا بقعتسا
 «هنيعل هنع ريخملاب ملعلا بجوي ال رتاوتملا ريخلا نأ نيمرحلا مامإ ىريو

 تازئاج نمو «تاداعلا رارمتسا هنع ربخملاب ملعلا ىلإ هئاضفإ ليبس اننإو

 رابخألا ترتاوت نإو هنع ربخملاب ملعلا قلخي الف ةداعلا هللا قرخي نأ لوقعلا

 , (310هنع

 ءانبو «ليلعتلاو ةلعلا يفن يف ةرعاشألا لصأ ىلع ءانب ينيوجلا هلاق امو

 ىتح رئابكلا لهأل رافغتسالا كسمن انك لاق سابع نبا نع اثيدح دئاوزلا عمجب يف يمثيطا ركذ (ه7)

 ريثك نع انكسمأف .ةمايقلا موي يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش ترخدا ينإ :لوقي ٍدلي انيبن انعمس
 ريغ هقثو دقو جيرس نب برح هيفو طسوألا يف ياربطلا هاور . مه انوجرو انسفنأ ف ناك امت

 ."ال4ص .١٠ج حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو فعض هيفو دحاو

 ."”56 ص ديهمتلا (68)

 .75607 ص ديهمتلا (ه9)

 .١4؟ ص .داشرإلا (60)
 ©5١3. ص ,داشرإلا ى!١ر
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 تاداعلا ليبق نم طابترا وه ه تابيسملاو بابسألا نيب طابترالا نأ مهلصأ ىلع

 .ايلقع اطابترا اسيلو

 هتافصو هطورشب رتاوتملا ريخلا نأ قحلا لهأ عيمجو ينيوجلا ىأر ناك اذإو

 ربخلا بقع ملعلا لوصح يف ككشي نم دجو دقف «ءةرورض ملعلا ديفي
 هريغ ريخ ماضناف .ملعلا هريخ ديفي ال ادرفنم يوارلا نأ نيمعاز ءرتاوتملا

 هديفي ام الإ ديفي ال رابخألا عومجم نأ ةجيتنلاو ,هربخ مكح يف ريغي ال هيلإ

 مههبشل هريوصت ضرعم يف نيفسعتم نيمرحلا مامإ مهربتعا دقلو .دحاولا ربخ
 درفنا ول نيربخملا نم دحاو لك :لاقو ءاحدق فسعتم مار نإف) :لوقي ذإ

 مزليف .هربخ مكح ليحي ال هربخ ىلإ هريغ ربخ مامضناو ءاملع دفي مل هرابخأب
 .©9(دحاولا ربخلا هدفي ملام رابخألا عومجم ديفي ال نأ

 ةداع عنتمي ذإ ,ةداعلا ىلع داتعالاب ههبشلا هذه ادنفم ينيوجلا باجأ دقو

 ةيداعلا رومألا يف ىتح .بذكلا ىلع ريفغ مجو ريثك ددع اأطاوتي نأ

 لابجلا بالقنا زيجي نم ةباثمب ءافلخ همالك ربتعيف كلذ معز نمو .ةرركتملا

 انحضوأ انإف .هل ليصحت ال هوركذ يذلا اذهو) :نيمرحلا مامإ لوقي .ابهذ

 رارمتسا عم ملعلا هبقعي |نإو .هنع ربخملاب ملعلا بجوي ال رتاوتملا ربخلا نأ
 يف دحاو صخش مايق دعبي ال هنأ ةداعلا رمتسم نم كلذ ريظنو . . .ةداعلا

 نوصحي ال ريفغ مجو ريثك ددع تقولا اذه يف ماق ليق ولو .نيعم تقو

 ملعيف .ةماع مايقلا ىلإ ةيعاد مهتعدو ,ةجاح مهتسم الو مهنم ؤطاوت ريغ نم
 بالقنا نع ريخلا ةباثمب وهو .ةداعلا فالخ ىلع هنإف .فلخ ربخلا اذه نأ

 29(. . .ابهذ لابجلا

 ديفي ال دحاولا ربخ ناك اذإف ءهيلإ بهذ ايف نيمرحلا مامإ باصأ دقو

 عمجتلا اذهب صئاصخلا نم امل نوكي رتاوتملا عمجلا رابخأ نإف .نيقيلا
 دقو عيمجلا ريخ نم نيقيلا ديفتسن ثيح .ادرفنم دحاولا ريخلل نوكيالام

 .دحاولا ريخ نم هديفتسن ال
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 نأ يردي لقاع لكف .مهيلع درلا يف فاك ةهبشلا ريوصت نأ عقاولاو

 ددعتف ءدحاو صخش نم ربخلا كعامس نم ريثكب ىوقأ ةئم نم ربخلا عامس
 .دحاو نم هعامس دنع هدجي ال دق ايرورض الع عماسلا دنع دجوي نيربخملا

 الو عبشي ال حادقألاو عرجلاو مقللا نم دحاو لكو) :مالسإلا خيش لوقي

 لكو ركسأو ىورأو عبشأ ريثك ددع كلذ نم عمتجا اذإف .ركسيالو يوري
 اوردق ةريثك ةفئاط عمتجا اذإف ءودعلا لاتق ىلع ردقي ال سانلا نم دحاو

 , "9(امهريغو ملعلا ةدايزو ةوقلا ةدايز يف رثؤت ةرثكلاف .لاتقلا ىلع

 هنأ الإ اهشقانو داشرإلا يف ةئفلا هذه ةهبش ضرع نيمرحلا مامإ نأ عمو

 ىهتنم ىلإ ربخلا يهتني ال هنأب) نيلئاقلا ةينمسلا بهذم ضرع ناهربلا يف
 .©"2(قدصلاب ملعلا ىلإ يضفي

 يفكي الف رثك نإو ددعلا نأ نودصقي مهنأ ىلع هلمحو مهمالك هجو مث

 ققحتي ىتح يأ . مهعمجت ةعماج ةلايإ دوجو مدع ناسنإلا ملعي ىتح

 .©9مهنم ؤطاوت عوقو مدع نم ناسنإلا

 ةياغف .ماقملا اذه يف ةينمسلا مالكل نيمرحلا مامإ هيجوت يف انيأر ناك ايأو

 مامإ اهررقي ةقيقح هذه .ينيقيلا ملعلا ديفي رتاوتملا ربخلا نأ هنع هانمدق ام

 .اهيركنم ىلع دريو نيمرحلا
 رتاوتملا ريخلا نأ «ةيرظنلا ةيحانلا نم همالك ىضتقم نإف كلذ ىلع ءانبو

 ملعلا ديفي هنأل «ةيداقتعالا اياضقلا تابثإ يف ةجح قلي هللا لوسر نع

 . هلي هنع ارتاوت ةلوقنملا ثيداحألا اهتنمضت ىتلا دئاقعلا كلتب يرورضلا

 دئاقعلا ضعب تابثإ يف لدتسي نيمرحلا مامإ ىرن ةيلمعلا ةيحانلا نمو
 .ةيلاتلا ةرقفلا يف هركذنس ام وحن ىلع ةرتاوتملا رابخألاب

 لئالد ضراعت ال ىتلا داحآلا رابخأب دئاقعلا تابثإ يف لدتسي هارن لب

 .داحآلا رابخأب دئاقعلا ىلع لالدتسالا نم هفقوم نايب يف يتأيس امك لوقعلا

 نب ميلحلادبع نب دمحأ مالسإلا خيش فيلأت .ةيردقلاو ةعيشلا مالك ضقن يف ةيوبنلا ةئسلا جاهنم (54)
 ."ها/ ص 48ج ةيميت

 .هال4 ص ١ ج ناهربلا (56)
 .هاله ص ١ َج ناهريلا رظنا (5)
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 يغبنيو «ىلوأ باب نم دئاقعلا تابثإ يف هدنع رتاوتملا ةيجح ىلع لدي اذهف
 نيمرحلا مامإ دنع دئاقعلا باب ين داحآلا وأ رتاوتملا ةيجح نأ انه ررقن نأ

 درلاب اهلوانتو اهتيجح طقسأ الإو هذنع ةيلقعلا ةلدألل اهتفلاخ ملعب ةنوهرم

 . ليوأتلاو

 : دئاقعلا تابثإ يف رتاوتملب نيمرحلا مامإ لالدتسا عضاوم نم 5

 ةينيدلا ماكحألا تابثإ يف رتاوتملا ةيجح نم نيمرحلا مامإ هررق ال اعبتو
 : ةيتآلا ةينيدلا دئاقعلا ىلع هب لدتسي هارن اننإف « ىيقيلا ملعلا نم هذيفي امل

 : 6 يبنلا دي ىلع نآرقلا روهظ - الوأ

 لَم دمحم ىدي ىلع نارقلا روهظ يف مهضعب ككشتل نيمرحلا مامإ ضرع
 دعب اقلتخم نآرقلا نوكي ال مل :نيلئاستم كلذ ىلع ليلدلاب نيبلاطم

 نأ ىلع مكليلد ام) :نيمرحلا مامإ مهنع يكحي امك نولوقي ذإ . كي دمحم

 .؟هدعب اقلتخم كلذ نوكي نأ مكنمؤي امو ؟نارقلا رهظأ مكيبن

 دي ىلع نارقلا روهظ نأب ككشتلا اذه نع نيمرحلا مامإ باجأ دقو

 يف ككشتلاك كلذ يف ككشتلاو «رتاوتلاب هتوبثل «ةرورضلاب مولعم لَ دمحم

 لوقي .ةرورض اهم ملعلا تبث يلا عئاقولاو لودلا دوجو يفو ِدِيَع دمحم دوجو

 امو .هعابتأو هبحص هملعيو «هولتيو نآرقلا سردي ناك مالسلا هيلع انيبن نأ

 5 دلع دمحم نوك دحج ةباثمب كلذ دحجو ةرورضلا ىلع مولعم ارتاوت تبث

 . "9(نيضاملا مايأو عئاقولاو لودلا دحجك اذهو ءايندلا

 :نآرقلاب يدحتلا عوقو - ايناث

 3 .٠ 5 0 .٠

 يدحتلا توبث ىلع ليلدلا نع مهضعب لواستل نيمرحلا مامإ ضرع امك
 .رتاوتلاب تباث هنأل ةرورضلاب مولعم نارقلاب يدحتلا ةفرعم نأ نيبف نآرقلاب

 ."48 ص «.داشرإلا (50

3 - 



 ,هنامز يف هنم كلذ روهظ مكل ملس نإف :ليق نإف) :نيمرحلا مامإ لوقي

 اذه :انلق ؟هتضراعم ىلإ ءاعدلاب ممألا هزيجعتو هب هيدحت ىلع مكليلد ف

 الدم ؛نآرقلاب ايلدم لزي مل كك هللا لوسر نإف ,ةرورضلا ىلع مولعم اضيأ
 هراثيتسا ءاعدا ركنأ نمو .هيلع لزنملا ىلاعت هللا باتكب هصاصتخا ايعدم هب

 رابخألا ترتاوتام دحج دقف «.هباتكب هايإ ىلاعت برلا صيصختب هقلعتو هب
 , "48(هنع

 : هلو يبنلا نم تازجعملا روهظ - اثلا

 رتاوتلاب ةيسحلا خلك لوسرلا تازجعم كلذك نيمرحلا مامإ تبثأ دقو
 للخ نم ءاملا عبنو ءامجعلا قاطنإ كلذ نمو .ءاملعلا هيمسي امك ٌيونعملا

 يضرملا) :نيمرحلا مامإ لوقي .ليلقلا ماعطلا ريثكتو ىصحلا حيبستو عباصألا

 ملعلا ديفي اهعومجم نكل ءارتاوت تبثت ال تازجعملا هذه داحا نأ اندنع

 تبثتال متاح نم لذبلا داحا نأ امك .تاداعلا قراوخب هصاصتخال اعطق

 يف لوقلا كلذكو .هئاخسب ةرورضلا ىلع ملعلا ديفي اهعومجم نكلو ءارتاوت
 .©*(هتعاجشو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ةراسج

 :ربقلا باذع - اعبار

 ةذاعتساب ريكنو ركنم ةلءاسمو ربقلا باذع نيمرحلا مامإ تبثأ اهك

 ماكحأ نم يأ» اهنمف) لوقي كلذ يفو ءربقلا باذع نم ةرتاوتملا هك لوسرلا

 قحلا لهأ هيلإ راص يذلاو .ريكنو ركنم ةلءاسمو ربقلا باذع تابثإ «ةرخآلا

 رمأو تيملا ءايحإ ىلع ردتقم هللاو .لوقعلا تازوجم نم هنإف .كلذ تابثإ

 دهاوش هل تدهشو .لقعلا هزوجام لكو .هلوسرو هبر نع هلاؤسب نيكلملا

 هبرب َعِكَو لوسرلا ةذاعتساب رابخألا ترتاوت دقو «.هلوبقب مكحلا مزل .عمسلا
 كلذ لزي مل مث .فلكت كلذ يف رابخألا نم داحأ لقنو ءربقلا باذع نم

 ."48 ص .داشرإلا (58)

 ."ه4 ص ,داشرإلا 59١

 للا



 :ثعبلا تابثإ  اسماخ

 كلذ ينو ثعبلا تابثإ يف رتاوتلا ىلإ ةيماظنلا يف نيمرحلا مامإ دنتسا دقو

 رشنب نئسلا رتاوتمو باتكلا قطن دقف «ثعبلا زاوج» زاوحلا تبث اذإف) :لوقي

 .©نيملاعلا برل مهمايقو نيدلا مويل قئالخلا

 :هتفصو نازيملا تابثإ  اسداس

 دقو) :لوقي ذإ ةرتاوتملا رابخألاب ةيماظنلا يف نيمرحلا مامإ امهتبثأ دقلو
 . ”9(هتفصو نازيملا يف رابخألا ترتاوت

 :ةرخآلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر :اعباس

 هتيؤر زاوج تبثأ دقلو .ةمايقلا موي ىلاعت يرابلا ةيؤر نيمرحلا مامإ تبثي

 ةعطاقلا صوصنلاب دضتعا اذإ اميس تازئاجلاب قحتلا لقعلا هلحي مل امو ..)

 , 29(. . .ةنسلاو باتكلا يف

 ناكام الإ ةنسلا نم اعطاق ربتعي ال نيمرحلا مامإ نأ هركذ ردجي امتو

 . ارتاوتم

 :ركب يبأ ةمامإ ةحص - انماث

 .هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةمامإ يف نعطلا ةعيشلا لواح امدنعو

  عرولاو ملعلا طورشلا كلت نمو «هيف ةمامإلا طورش رفاوت نيمرحلا مامإ نيب

 ."ا/8 .داشرإلا (7)
 .918 ص ةيماظنلا )١/9(

 8١. ص ةيماظنلا (77)

 . 1١8 ج يواتفلا عومجم .ايونعم ارتاوت ترتاوت نازيملا يف رابخألا نأ ةيميت نبا ركذ دقو :تلق
 أ 596 ص

 .يعبطم أطخ هلعلو (دضتعا) لدب (دقتعاو) (ام) لدب (نم) باتكلا يف يذلاو ."94 ص ةيماظنلا (7)

 3 ع



 .ملعلا (ةمامإلا يأ» اهطئارش نمو) :لوقي كلذ يفو .يونعملا رتاوتلاب

 هيلع ركني ال ,مهيتفمو ةباحصلا رابحأ نم ناك هنأ ملعن رارطضا ىلع نحنو

 لَم يبنلا نمز يف هب عطقنف عرولا امأو «ميرحتلاو ليلحتلل هيدصت يف دحأ

 0 ةباحصلا عامجإو هب عوطقم هيف حداق تبثي مل ذإ .هماود ملعيو

 انيلإ لق هعروو .هعرو ىلع ةيأ قدصأ نيدلا نع ثحبلل مهريمشت عي

 ةارامملل ىنعم الف امهريغو برك يدعم نب ورمع ةعاجشو متاح دوج َلْقَن
 8 ("4)(هيف

 .459 ص .داشرإلا (7/5)

 5 فورس





 يناثلا لصفلا

 داحآلا ربخب لالدتسالا

 :داحآلا ريخ افيرعت - ١

 دح ىلإ هتنم ريغ رابخألا نم ناكام داحآلا ربخ) :الئاق يدمآلا هفرع

 , "2 (رتاوتلا

 ."”"رجح نبا كلذ ركذ امك نويلوصألا هيلع حلطصا ام وه اذهو

 ىلإو رتاوتم ىلإ ربخلا نومسقي نييلوصألا روهمج نأ انل نيبتي انه نمو

 نم وه لهو هتحص ةجرد نع رظنلا فرصب «.داحآلا وهو رتاوتمب سيلام
 .بوذكملا ليبق نم مأ نونظملا ليبق

 رتاوتملا رب نيب ةقالعلا نيمرحلا مامإ دنع رتاوتملا ةسارد نم انل نيبت دقلو

 رتاوتم ربخ لكف قلطم صوصخو مومع ةقالع اهنأو .هقدصب موزجملا ربخلاو

 يذلا دحاولا ربخك ءارتاوتم هقدصب موزجم ربخ لك سيلو .هقدصب موزجم
 .هنايب قبس امك هقدص ىلع ةلادلا نئارقلا هب تفتحا

 ,نونظملاو هبذكب موزجملاو هقدصب موزجملا ىلإ مسقني ربخلا ْنِإ ثيحو
 لهف .هب ديري اذامو نيمرحلا مامإ دنع دحاولا ربخ موهفم ددحن نأ ديرنف

 مأ ابوذكم ربخلا ناكأ رظنلا فرصب رتاوتي ملم افنا هتركذ اك هب ديري

 لالخ نم هنيبتس ام اذه ؟بوذكملا نود نونظملا ريخلا هب ديري مأ . .انونظم

 .هبتك ىف ءاجام
7 

 مل رب لكف دحاولا ريخخ امأو) :نيمرحلا مامإ لوق ةيفاكلا يف ءاج دقف

 .464 ص "< َج يدمآلل ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ةقف]

 . 377 ص ا” ج رجح نبال يرابلا حتف للحج
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 ةتسو ةسمخ ىلإ نانثالاو دحاولا هيف لخد «.ةرثكلا دح يف لخدي

 , 09(. . .ةرشعو

 لمشي نيمرحلا مامإ دنع هموهفم نأ دجن دحاولا ربخل فيرعتلا اذه نمف

 يأ .نونظملا ربخلاو هبذكب موزجملاو هقدصب موزجملا :ةثالثلا هماسقأب ربخلا

 مهريخ حبصأ مهقدصب انمزج اذإ قوفامو ةسمخلا ربخ نأل .رتاوتملا لمشي هنإ

 .عنام ريغ فيرعتلا اذه نإف !ذلو .رتاوتملا ليبق نم

 .هسفنب املع ديفي الف رتاوتلا غلبم غلبي مل ربخ لكو) داشرإلا يف ءاج دقلو

 هديؤت وأ ايلقع اليلد قفاوي نأ لثم هقيدصت بجوي ام هب نرتقي نأ الإ
 اريخ ةمألا تقلت اذإ كلذكو .هقدصت ةزجعمب ديؤي لوق وأ .ةزجعم

 ربخلا نكي ملو ؛هانركذام دقف نإف .هقدص ملعنف هقدص ىلع اوعمجأو .لوبقلاب

 ."9(عمج هلقن نإو نيملكتملا حالطصا يف دحاولا رب ىمسملا وهف ءارتاوتم

 جرخت ملو دحاولا ربخ موهفم نم هقدصب موزجملا ربخلا تجرخأ هذه هترابعو

 .هبذكب موزجملا ربخلا
 قدصلا نيب ددرتملاو هبذكب موزجملا ربخلا لمشي دحاولا ريخت ناكف

 .بذكلاو

 ربخ موهفم نم هقدصب موزجملاو هبذكب موزجملا جرخي تاقرولا يف هنكلو

 لمعلا بجوي يذلا وهو) داحآلا ربخل افيرعت تاقرولا يف ءاج ذإ .دحاولا

 ."9(هيف أطخلا لاتتحال ملعلا بجوي الو

 هقدصب مزجي ال يذلا ربخلا يف حلطصمك داحآلا ربخ رصحي فيرعتلا اذهف

 هبذكب انمزج ولو .ملعلا ىلإ ىضفأل هقدصب انمزج ولف .هبذكب مزجي الو

 ربخلا يأ قدصلاو بذكلا نيب ددرتملا ريخلا نذإ وهف لمعلا بجوأ 0

 1 . 0”6نونظملا

 .ه5 ص لدجلا يف ةيفاكلا (ا/ا/)

 4١5 - 4١9. ص .داشرإلا رظنا (/8)
 ١١. ص تاقرولا (/9)
 هقدصب عطقي ال يذلا وه داحآلا ريخ نأ ىري نيمرحلا مامإ نأ ىلإ ميظعلادبع روتكدلا بهذ (480)

 نيمرحلا مأمإ هقف .ةروكذملا ةرقفلا يف فيرعتلا اذه دجأ مل يننكلو 015 ةرقفلا ىلإ لاحأو هبذكب الو
 2.1١44 ةرقف

 اكس



 وه «.ملعلا بجوي الو لمعلا بجوي يذلا هنأب دحاولا ربخل موهفملا اذهو

 نيملكتملاو ءاهقفلا نع هيكحي يذلاو نيمرحلا مامإ لبق ينالقابلا هيلإ بهذام
 رصق ربخ لك ةيمست ىلع اوعضاوت دق نيملكتملاو ءاهقفلا نأ ريغ) :الئاق

 يتلا ةعاجلا وأ دحاولا هاور مهدنع ءاوسو دحاو ربخ هنأب ملعلا باجيإ نع
 نكلو الوأ هانفصوام ىلع ملعلا بجوي ال ربخلا اذهو .دحاولا ىلع ديزت

 ."7(لمعلا بجوي
 بجوي داحآلا ريخ مهلعجب نيلهاستم ءاهقفلا ربتعا نيمرحلا مامإ نأ الإ

 ال دحاولا ربخ نأب لوقلا ءاهقفلا قلطأ مث) ناهربلا يف لوقي ذإ لمعلا

 بجوي ال هنأ هب عوطقملاو ,مهنم لهاست اذهو .لمعلا بجويو ملعلا بجوي

 ملعلا تبثل .هب اعوطقم لمعلا بوجو تبث ول هنإف .لمعلا الو ملعلا

 ,ديعب كلذو .ملعلا نم عون ىلإ هئاضفإ ىلإ يدؤي اذهو .لمعلا بوجوب
 . 9 (اتوتبم املع ىضتقي نأ ليحتسي هسفن يف نونظم وهام نإف

 .لمعلا يف ةجح دحاولا ربخ نأ ىري ال نيمرحلا مامإ نأ اذه ينعي الو

 دحاولا ربخب لمعلا نأ ىري هنأ الإ .يتأيس اك كلذ ىري هنأ عقاولا لب

 عامجإ وهو يعطق رخا ليلدل |نإو .هسفن دحاولا ربخ نم دافتسم ريغ
 .©7كلذب مهنع لقنلا رتاوتو داحآلا ربخب لمعلا ىلع ةباحصلا

 هب داري داحآلا ربخ نأ هنم مهفي .قبس (ىك ناهربلا يف همالك ىوحفف

 .بذكلاب هيف عطقي الو قدصلاب هيف عطقي ال يذلا نونظملا ربخلا

 عيطتسن اذهبو .هب لمعي ال هبذكب موزجملا ربخلا نأ هب ملسملا نم نأل

 ربخ) موهفم نم هبذكب موزجملا جرخي ناهربلا يف نيمرحلا مامإ نأ مزجن نأ
 ."9نونظملا ريخلا هب ينعي هنأو (داحآلا

 .”85 ص ديهمتلا (81)
 .054 ص ١ ج ناهربلا (80)
 .500 ص ١ ج ناهربلا (م)
 .هاا/ ةرقف ه8 ص ١ ج ناهربلا رظنا (85)

 لالا



 :اهيركنم ىلع درلاو ةيلمعلا ماكحألا يف داحآلا ربخ ةيجح  "؟

 دحاولا ربخ ةيجح امهب تبثأ نيكلسم ناهربلا يف نيمرحلا مامإ ركذ دقل
 :تايلمعلا يف

 ناك ِةلي يبنلا نأ رتاوتلاب تبث ذإ «رتاوتم رمأ ىلإ دنتسي :لوألا كلسملا
 مهريخو اداحآ اوناكو .مارحلاو لالحلا ليصافتو ةعيرشلاب نيلمحم لسري
 لمعلا بجي دحاولا ربخ نأ ىلع لدي رتاوتلاب تباثلا لاسرإلا اذهف نونظم
 لوسرلا نأ انلوقع نم رارطضاب ملعن انأ كلذو) :نيمرحلا مامإ لوقي .هب
 لالحلا ليصافتو .ماكحألا غيلبت مهلمحيو .لسرلا لسري ناك مالسلا هيلع

 ىلع ِخلكك لوسرلا رماوأ مهلقن ناكف .بتكلا مهبحصي ناك امبرو .مارحلاو
 ءنونظملا ةنظم يف مهربخ ناكف .محهل ةمزال ةمصعلا نكت ملو .داحآلا ليبس

 عفدي الو «رتاوتلا عفدب الإ هل عافدنا ال ارتاوتم .هب اعوطقم اذه ىرجو

 .4*(تهابم الإ رتاوتملا
 .ةباحصلا عامجإ ىلإ دنتسم :يناثلا كلسملاو

 لوقنم عامجإلا اذهو .دحاولا ربخب لمعلا ىلع ةباحصلا عامجإ تبث دقلف

 داحآلا رابخأب لمعلا ىلع مهعامجإو ...) :نيمرحلا مامإ لوقي .رتاوتلاب
 نم ماكحألا نوغبي اوناك «عئاقولا يف مهنأ بيرتسن ال انإف ءارتاوت لوقنم

 رابخأ نع ثحبلا ىلإ اولام اركذ بولطملل اودجي مل نإف .ىلاعت هللا باتك
 . 02(. . . تاقثلاو تابثالا لقن ىلع ليوعتلا نودتبي اوناكو كلك هللا لوسر

 ججح اضراع تايلمعلا يف دحاولا ربخ ةيجح نع نيمرحلا مامإ عفاد دقلو

 .اهعفد مث نيفلاخملا

 ةلزتعلا ضعبو ضفاورلا لمعلا يف ةجح دحاولا ربخ نأ ىري ال نمف

 ربخ نأ ىلإ ضفاورلا نم فئاوط بهذو) :الئاق نيمرحلا مامإ ركذي اى
 ىلإ لام دقو . .عامجإلا اوركنأ ءالؤهو .لمعلا بوجو هب طاني ال دحاولا

 5١0١ ص ء١ ج ناهربلا م8(

 .6841+ ةرقف كعءا ص ١ ج ناهربلا مكب

 ل 708 -



 , "9 (ةلزتعلا ضعب كلذ

 دحاولا ربخب لمعلا نأ يعدي نم مهنمف نيعناملا ججح تفلتخا دقلو

 عنم عراشلا نكلو ءاعرش الو القع ليحتسي ال هنأ ىلإ بهذ نم مهنمو

 .هب لمعلا نم
 ليلد دري مل نكلو ءهب لمعلا نم عنمي مل عراشلا نإ لوقي نم مهنمو

 .فقوتلا بجوف هب لمعلا بجوي يعطق
 مهضعب بهذف .دحاولا ريخب لمعلا ةافن قرتفا مث) :نيمرحلا مامإ لوقي

 ليحتسي ال هنأ ىلإ نورثكألا بهذو هب لمعلاب دبعتلا ليحي لقعلا نأ ىلإ
 :رخآ هجو نم ءالؤه قرتفا مث .لقعلا تازيوجت نم وهو ء.هب عرشلا دورو
 مقت مل نورخآ لاقو .هب قلعتلا عنمي ام عرشلا يف نأ ىلإ نوبهاذ بهذف
 .689(فقولا نيعتف ء.هب لمعلا ىلع ةعطاق ةلالد

 لمعلا بوجو تابثإب نيعناملا ججح نع نيمرحلا مامإ باوج صخلتيو
 .هضرع قبس | رتاوتلاو عامجإلاب هتبثأو .دحاولا ريخ دورو دنع

 «ةلاحتسالا ىنعم نيبي ذإ ءالقع دحاولا ربخب لمعلا ةلاحتسا لطبأ مث

 «نيضيقنلا عامتجا ليحتسي اى دوجولاو عوقولا ةلاحتسا اهب داري نأ ام هنأو
 عقو هنكلو عقو ال اليحتسم ناك ولف .هعوقو ريدقت هنالطب ليلدو لطاب اذهو

 .هتلاحتسا مدع ىلع لدف

 نأ نيب ددرتي ةلاحتسالا قالطإ نأ ارارم رركت دقف) نيمرحلا مامإ لوقي

 نإف .طقاس اذهو ءاهوحنو نيدضلا عامتجا ةلاحتساك ادوجو هعوقو ليحتسي

 ءاعطق ليحتسم ريغ نظلا ىلع بلغي رمأ قافتا دنع لمعلا عابتا ريدقت

 اهعوقو ريدقت ليحتسي تالاحملاو .هدبعو هرومأم قح يف هبستكي انم دحاولاو
 , 9*0(ابئاغو ادهاش

 .5000 099 ص 2.١ ج ناهربلا (80)
 5٠6١0 ص ا.ا ج ناهربلا م4

 505 ص أ ج ناهرلا 2844١

 ل #”ا0/4-



 لطبأ اضيأو قلخلا داسفتسا نم كلذ يف ام ةلاحتسالاب داري نأ امو

 : كلذ

 حلصألاو حالصلاب لوقلا وهو هب ملسي ال لصأ ىلع ينبم هنأل : الوأ

 الو حلصألا لعف هللا ىلع بجي ال هدنعو .نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاو

 .عرشلا هحبقام الإ حيبق الو عرشلا هنسحام الإ نسح

 ضيقن دحاولا ريخب لمعلا باجيإ يف سيلف لزنتلا باب نم وهو : اينا
 تابلغ عابتاب قلخلا فلك ول هللا ملع يف نأ القع عنتمي الف «حالصتسالا

 .اودسفل نيقيلا اودجي ىتح ىدس اوكرت ولو اوحلصل نونظلا
 نكلو .نيدضلا عامتجا ةلاحتسا هعوقو ريدقت ليحتسي سيل) :لوقي

 حالصلا ىلإ نآلا رجني اذهو .قلخلا داسفتسا نم هيف امل هعوقو ليحتسي

 نيسحتلاو حيبقتلا ىلع بترم كلذ لكو حالصتسالاو داسفتسالاو .حلصألاو

 . ...اهيف لوقلا قبس دقو «.نييلقعلا

 ضيقن ءاعدا مه هجتي سيلف .ةجاحملا هذه نع الاقتنا انمر نإ انأ ىلع

 ول قلخلا نأ هللا ملع يف عقي نأ لقعلا يف عنتمي ال هنإف «حالصتسالا

 نيقيلا نادجو ىلإ ىدس اوكرت ولو ءاوحلصل نونظلا تابلغ عابتا اوفلك
 ."”(هوركذام عيمج لطب دقف ءاوداك وأ ءاودسفل

 ريخب لمعلا باجيإ يف يعمسلاو يلقعلا ليلدلا ماسحنا مهاوعد امأ

 .قبس (ىكف ىوعدلا هذه يف نوعزانم مه ذإ «ينيوجلا اهلطبأ دقف دحاولا

 . عامجإلاو رتاوتلاب دحاولا ريخب لمعلا تبثأ دقف

 داحآلا رابخأب لالدتسالا نم  نيمرحلا مامإ لبق - نيملكتملا فقوم - ©

 :دئاقعلا تابثإ يف

 ال هنكلو هب لمعلا زوجي هطئارشب درو اذإ دحاولا ريخ نأ ةلزتعملا ىري

 .847 ةرقف #20 ص ١ ج ناهربلا (90)
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 ملعي الام امأو) :رابجلادبع يضاقلا لوقي ذإ «ةيداقتعالا اياضقلا يف لبقي

 درو اذإ هب لمعلا زوجي هليبس هذهامو داحآلا رابخأك وهف ءابذكو اقدص هنوك

 .©0(الف تاداقتعالا هقيرط ايف هلوبق امأف .هطئارشب

 هنكلو ءاقلطم داقتعالا هقيرط ايف داحآلا ريخ ضفري صنلا اذه يفف

 تناك نإف «ةيدقع ةلأسمب ءاجام اذإ داحآلا ربخ ءازإ فقوملا لصف نأ ثبلام

 ليلدلا ببسب هبجوم دقتعاو ربخلا لبق لقعلا اهيلع لدي امم ةلأسملا هذه
 ْ .ريخلا ببسب ال يلقعلا

 مزج الإو ليوأتلا لبق نإ لّوأو هبجوم لبقي مل يلقع ليلدب ديؤي مل نإو
 نأ وهو .رخآ لصأ انههو) :رابجلادبع يضاقلا لوقي .هلقي مل يبنلا نأب

 لمعلا هقيرط امم ناك نإف .هيف رظني نأ بجي هنإف رابخألا نم هليبس اذهام

 ناك نإف ءرظني تاداقتعالا هقيرط امم ناك نإو .هطئارشب دروأ اذإ هب لمع

 نإو «ةيلقعلا ةجحلل لب هناكمل ال ,هبجوم دقتعاو لبق لوقعلا ججحل اقفاوم

 هلاق نإو .هلقي مل يبنلا نأب مكحيو دري نأ بجاولا نإف ءاهل اقفاوم نكي مل
 الإ ليوأتلا لمتحي مل اذإ اذه .هريغ نع ةياكحلا ةقيرط ىلع هلاق |منإف

 هعضوم ةلمجلا هذه ليصفتو .لوأتي نأ بجاولاف هلمتحا اذإ امأف ,فسعتب

 ,©69(هقفلا لوصأ

 يف اقلطم هتاذل داحآلا ربخ لبقي ال ىضاقلا نأ ىلع لدي اذهو

 لقعلا ةلالدل هلولدم لبقيف لوقعلا ةلالد قفاو اذإ الإ مهللا .تاداقتعالا
 ربخأ اب اجتحم ربقلا باذع تبثأ رابجلادبع يضاقلا نإف اذه عمو ء.هيلع
 نأ عم ءاضيأ ربخلاب ريكنو ركنم دوجو تبثأ كلذك .هتابثإ يف ْهْكَك يبنلا هب
 .زاوجلا درجم ىلع الإ مهللا كلذ توبث ىلع لدي ال لقعلا

 نأ يورام «ريقلا باذع» كلذ ىلع لدي اممو) :رابج لادبع يضاقلا لوقي

 امهدحأ ناك .ريبك نم نابذعي امو نابذعيل امهنإ» :لاقف نيربقب رم دلك يبنلا

 ) )94١ص ةسمخلا لوصألا حرش 959.

 ) )89ص ةسمخلا لوصألا حرش 97١.
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 , "5«(رتتسي ال :يورو» «لوبلا نم هزنتي ال ناك رخآلاو ةميمنلاب ىشمي

 .ثيدحلا ىنعم نع عفاد مث

 رخآلاو اركنم امهدحأ ىمسي ةكئالم باذعلاب نوموقي نيذلا نأ تبثأ امك

 .©©عمسلا كلذب درو اك اريكن

 ثيداحألاب ةمايقلا موي لاوحأ ىلع لدتسي ال هدجن تقولا سفن يفو
 نم دحأو رعشلا نم قدأ طارصلا نوكي نأ ركني لب كلذ يف ةدراولا

 فقوم ضقانت رهاظم نم رهظم اذهو تاياورلا كلذب تدرو امك .*فيسلا

 .دئاقعلا ىلع داحآلا ريخ ةلالد ءازإ رابجلادبع يضاقلا

 نم قدأ كلذ نأ نم ةيوشحلا هلوقي ام طارصلا يف لوقن انسلف) :لوقي

 ,02(.. .فيسلا نم دحأو رعشلا

 ذإ «ةحيحصلا ثيداحألاب جتحي ةنابإلا يف هدجنف يرعشألا نسحلاوبأ امأ

 ربقلا باذعب نمؤنو) ةنسلاو قحلا لهأ بهذمل هنايب ضرعم يف لوقي
 هللا نأو قح توملا دعب ثعبلاو قح طارصلاو قح نازيملا نأو .ضوحلابو
 لمعو لوق ناهيإلا نأو .نينمؤملا بساحيو فقوملا يف دابعلا فقوي لجو زع

 اهاور يتلا هلك هللا لوسر نع ةحيحصلا تاياورلا ملسنو .صقنيو ديزي

 . "وك هللا لوسر ىلإ يهتنت ىتح لدع نع لدع تاقثلا

 ثيح ةيؤرلا يف ْهِكَي هنع حص اهب مهبرل نينمؤملا ةيؤر تابثإ يف جتحا اذهلو

 ,ردبلا ةليل رمقلا ىري امك راصبألاب ةرخآلا يف ىري هللا نأب نيدنو) :لوقي

 عمسف ةئيدملا ناطيح ضعب نم هلك يبلا جرخ» :لاق سابع نبا نع هحيحص يف يراخبلا جرخأ (4)
 امهدحأ ناك :ريبكل هنإو ةريبك يف نابذعي امو نابذعي :لاقف امهروبق يف نابذعي نيناسنإ توص
 -نيتتث وأ - نيترسكب اهرسكف ةديرجب اعد مث .ةميمنلاب يشمي رخآلا ناكو لوبلا نم رتتسي ال
 يرابلا حتف .«اسببي ملام اهنع ففخب هلعل لاقف ءاذه ريق يف ةرسكو اذه ربق يف ةرسك لعجف
 .41ص ٠١ ج يراخبلا حيحص حرشب

 .9ل"١ ص ةسمخلا يصألا حرش (45)
 778 74 ص ةسمخلا لوصألا حرش رظنا (65)
 .الالا/ ص ةسمخلا لوصألا حرش (95)
 . 37 ص ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا (97
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 , 01ه هللا لوسر نع «2تاياورلا تءاج ايك نونمؤملا هاري

 نيب بولقلا بلقي هنأب لجو زع هللا نيدنو) :الئاق هلل عبصإلا تبثأو

 ىلع نيضرألاو عبصإ ىلع تاومسلا عضي هناحبس هنأو .هعباصأ نم نيعبصإ
 .2"'”(فيكت ريغ نم ِةِْكَك هللا لوسر نع ةياورلا تءاج |(مك .عبصإ

 تاياورلا عيمجب قدصنو) :لوقي ذإ ثيدحلاب ىلاعت يرابلا لوزن تبثأو

 :لوقي لجو زع برلا نأو ايندلا ءامس ىلإ لوزنلا نع لقنلا لهأ اهتبثي يتلا
 ."'7«رفغتسم نم له «.لئاس نم له»
 .©9"2(ليلضتلاو غيزلا لهأ لاق امل افالخ هوتبثأو هولقن ام رئاسو

 لكب جاجتحالا يرعشألا نسحلا يبأ جهنم نم نأ ىلع لدي صنلا اذهو

 .لالضو غيز حجبملا اذه ةفلاخم نأو .هنع لقنو هللا لوسر نع تبث ام

 ليبق نم اهنوك طرتشي نأ نود افنا تركذ (ىك ثيداحألاب جتحي هدجن اذهلو

 لق نيذلا نيملكتملل افالخ ثيداحألاب جاجتحالا نم رثكي هنأ امك «رتاوتملا

 ةنسلل مهترظن ةجيتن كلذو ءاهب نوجتحي ةيمالكلا مهبتك يف اثيدح دجنام

 .داحآلا رابخأب مهجاجتحا مدعو

 ريرج نع (ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو) ىلاعت هلوق باب يف هحيحص يف يراخبلا جرخأ (948)
 نورت امك مكبر نورتس مكنإ :لاق ردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظن ذإ ِةِلكك يبنلا دنع اسولج انك» :لاق
 ةالضو سمشلا عولط لبق ةالص ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإف هتيؤر يف نوماضت ال رمقلا اذه
 مقر ح .419ص ١1*ج يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف .«اولعفاف سمشلا بورغ لبق

. 
 .؟06 ص ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا (44)

 «الوزت نأ ضرألاو تاومسلا كسمي هللا نإ» ىلاعت هللا لوق بابي هحيحص يف يراخبلا جرخأ 2٠٠١

 عبصإ ىلع ءامسلا عضي هللا نإ دمحماي لاقف ِخي هللا لوسر ىلإ ربح ءاج» لاق هللادبع نع
 مث تت ىلع قلخلا رئاسو عبصإ ىلع رامنألاو رجشلاو عبصإ ىلع لابجلاو عبصإ ىلع ضرألاو
 يراب حتف . «هردق قح هللا اوردق امو» :لاقو يع هللا لوسر كحضف .بكلملا انأ هديب لوقي.-

 .؟5 ص ةنايدلا لوصأ نع ةئابإلا 27416 مقر ح 498 ص ١١ج
 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا باب هحيحص يف يراخبلا جرخأ )٠١(

 ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت انبر لزني» :لاق ِهْب هللا لوسر نأ
 يرابلا حتف .«هل رفغأف ينرفغتسي نم هيطعأف ينلأسي نم هل بيجتسأف ينوعدي نم :لوقي ريخألا
 1١1١40. ح 559 ص ٠١ج
 وأ ليللا رطش ىضم اذإ» علك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع هحيحص يف ىورو
 باجتسي عاد نم له ىطعي لئاس نم له :لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لزني هاثلث
 .اهرصقو رفاسملا ةالص باتك 0؟5؟ ص ١ ج .«حبصلا رجفني ىتح هل رفغي رفغتسم نم له هل
 .؟9 ص ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا )٠١(
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 يف اب جاجتحالاو ةنسلاب ماتهالا يف هعابتأ نم هجهنم ىلع راس نميو
 ىلع داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا) هباتك يف ىقهيبلا ةيداقتعالا اياضقلا

 اهب اتبثم ةحيحصلا تاياورلاب جتحي وهف .(ثيدحلا باحصأو فلسلا بهذم
 . ةيدقع اياضق

 باجيإ نع رصقي دحاولا ربخ نأ ىري ناك هنإف ينالقابلا يضاقلا امأ

 حلطصمك دحاولا ربخ موهفم نيب نأ دعب  لوقي .لمعلا هب بجي نكلو ملعلا

 ريخ لك ةيمست ىلع اوعضاوت دق نيملكتملاو ءاهقفلا نأ ريغ) :نيملكتملا دنع
 ةعامللا وأ دحاولا هاور مهدنع ءاوسو دحاو ربخ هنأب ملعلا باجيإ نع رصق

 ءالوأ هانفصو ام ىلع ملعلا بجوي ال ربخلا اذهو .دحاولا ىلع ديزت يتلا

 , 09(هنم ىوقأ وهام هضراعي مو الدع هلقان ناك اذإ لمعلا بجوي نكلو

 مهللا ,؛ثيداحألاب لالدتسالا نم رثكي ديهمتلا هباتك يف هدجنال اذهلو

 لهو ثيداحألا هذه ةجرد نيبي مو «ديهمتلا يف تدرو ثيداحأ ةعضب الإ

 نمؤم بلق يف عمتجي فيكو) :هلوق كلذ نمو ؟ال مأ رتاوتمللا ليبق نم يه
 داقتعاو نيمجنملا ماكحأ حيحصت داقتعا عم تايآلا حيحصتو لسرلا قيدصت

 لَك يبنلا نع يور دقو ؟نوكيو ناكام ملع ىلع ةلدأ كالفألا ريس نوك

 اب رفك دقف -|خجنم وأ اهضعب يفو- افارع وأ انهاك قدص نم) :لاق هنأ

 ,0090009(دمحم بلق ىلع هللا لزنأ

 |سا نوعستو ةعست هلل» لَك يبنلا لوق ليوأتو) :اضيأ ديهمتلا يف ءاجو

 نع تارابع يه ةيمست نوعستو عست هل يأ (7١2(ةنجلا لخد اهاصحأ نم

 .29(ىتش فاصوأ ىلع ىلاعتو كرابت يرابلا نوك

 )*٠١( ص ينالقابلل ديهمتلا 85”".
 هقدصف انهاك وأ افارع ىتأ نم) :ِي هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع اثيدح يرذنملا ركذ )٠١5(

 مهديناسأ يفو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأ هاور (دمحم ىلع .لزنأ اب رفك دقف لوقي اهب
 ىلع فقأ و .”56 ص 4 ج بيهرتلاو بيغرتلا .اههطرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو . مالك

 .ينالقابلا اهركذ يتلا ةياورلا
 )٠١6( ص ينالقابلل ديهمتلا 09.

 أسسا نيعستو ةعست هلل نإ) :لاق هي هللا لوسر نا ةريره يبأ نع هحيحص يف يراخبلا جرخأ )٠١(
 .#ا0/ ص #3 جا يرابلا حتف (ةنحلا لخد اهاصحأ نم ادحاو الإ ةئام

 . 737:9 ص ديهمتلا )٠١7(
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 ثيدحلا دورو عم مهمرل نينمؤملا ةيؤر مهتابثإ مدع ةلزتعملا ىلع ركنأ هنأ اك
 ,©2"»راثآلاو ةنسلل دحج كلذ نأل كلذ يف

 نكي هلوق لثم ىرخأ ثيداحأب ةعافشلا ثيداحأ ةلزتعملا ضراع امدنعو

 دنع ةفورعم ريغ ةياورلا هذه نأ نيب (يتمأ نم رئابكلا لهأ يتعافش لانتال)

 معز يتلا ىرخألا ثيداحألا امأو .اهليوأت نكمأل تملس ولو لقنلا لهأ

 عنمو اهعيمج نع باجأ دقف «.ةعافشلا توبث مدع ىلع لدت اهنأ ةلزتعملا

 .209(ةعافشلا ثيداحأ ضراعت اهنأ مهاوعد
 الو .داحآلا ليبق نم هنأ ةجحب اثيدح ضفري مل ينالقابلا نأ يدصقمو

 .ةلزتعملا لعفي ناك امك ةجح هب موقت

 :نيمرحلا مامإ دنع ملعلل دحاولا ريخ ةدافإ ىدم - 5

 ؟ملعلل دحاولا ربخ ةدافإ نم نيمرحلا مامإ فقوم ام

 نئارقلا نم هب فتحي اب الو هسفنبال :اقلطم ملعلا ديفيال هنأ ىري له

 ؟لوبقلاب هل ةمألا ىقلت كلذ ناك ولو ىتح
 ؟رخآلا ضعبلا نود نئارقلا هذه ضعب عم ملعلل هتدافإ ىري هنإ مأ

 نئارقلا هب فتحت مو رتاوتي مل اذإ ربخلا نأ  داشرإلا ين نيمرحلا مامإ ىري

 .هسفنب ملعلا ديفي ال هنإف

 ملعلا ديفي هنإف  لوبقلاب هل ةمألا يقلت اهنمو - نئارقلا هب تفتحا اذإ امأ
 غلبي مل ربخ لكو) لوقي .هب تفتحا يتلا نئارقلا ىضتقمب نكلو هسفنب ال

 لثم هقيدصت بجويام هب نرتقي نأ الإ .هسفنب |لع ديفي الف رتاوتلا غلبم
 .هقدصت ةزجعمب ديؤم لوق وأ ةزجعم هديؤت وأ ءايلقع اليلد قفاوي نأ
 ملعتف .هقدص ىلع اوعمجأو «لوبقلاب اربخ ةمألا تقلت اذإ كلذكو
 ,(١01)(هقدص

 .؟05 ص ديهمتلا رظنا )٠١4(

 .5107”7 ص ديهمتلا رظنا )١١9(
 5١797. ص داشرإلا )٠١١(
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 تفتحا اذإ دحاولا ربخ نأ ىلإ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ بهذي كلذكو

 قدصب ملعلا لوصح فقوتي ال) :لوقي كلذ يفو .ملعلا ديفي نئارقلا هب

 تبث قدصلا نئارق تتبثأ اذإ نكلو ءدودعم ددعو دودحم دح ىلع نيريخملا

 ةياعر ىلع ةظفاحملاب افورعم .نأشلا ميظع اقومرم الجر اندجو اذإف هب ملعلا

 «ليولاو روبثلاب حيصي وهو ايفاح ءهبيج اقاش .هسأر اًرساح تاءورلا

 ارمشم لاسغلا يئرو «ةزانجلا تدهشو ءهدلو وأ هدلاوب بيصأ هنأ ركذيو

 ملعلا تنمضت هرابخإب تنرتقا اذإ ءاحلاثمأو نئارقلا هذهف جرخو لحدي

 .©""1(ةنجو لبخ هيلع أرطي مل هنأب عطقلا عم .هقدصب
 ىدحإ لوبقلاب ربخلل ةمألا يقلت ربتعي افنا انيأر اك نيمرحلا مامإ ناك اذإو

 اذه فلاخي هارن اننإف .ملعلل اديفم هلعجت ىلاتلابو هقدصل ةبجوملا نئارقلا

 ةنيرق لوبقلاب ربخلل ةمألا يقلت ربتعي ال ثيح ء.ناهربلاو لماشلا يف يأرلا

 يف لوقي .ملعلل اديفم هربتعيال هنأ كلذ ىنعمو .هتحصب عطقلا بجوت

 تابثألا هاور نإو ثيدحلا نإف يضاقلا ةقيرط كلذ يف حيحصلاو) :لماشلا

 نع لوقنم هنأ ىنعم ىلع هتحص ىلع ةعنصلا لهأ عمجي ملف تاقثلا هلقنو

 .27(اعطق ٍهِكك لوسرلا
 داحآلا رابخأ نم ريخب لمعلا ىلع تعمتجا ول ةمألا نإ) :اضيأ لوقيو

 .©"'9(هتحصب عطقلا بجوي ال هب لمعلا ىلع مهعامجإف

 ال ربخلل ةمألا يقلت نأ يف يضاقلا مالك ىضترا دقف ناهربلا يف امأ

 نإو .هقدصب مكحي ال :يضاقلا لاق) :لوقي ثيح هقدصل ةبجوم ةنيرق ربتعي

 مكح ىلع ىرجم ربخلل ةمئألا حيحصت نإف ءاعطقو الوق لوبقلاب هوقلت

 امجريغو هب ةقثلا توبثو يوارلا ةلادع هرهاظ نم ريخ عمجتسا اذإف .رهاظلا

 قدصلاب عطقلل اذإ هجو الو ,ةحصلا هيف نوقلطي مهنإف «نوثدحملا هاعري امم

 ,219(هذه ةلاحلاو

 و

 .هال56 ص ء١ ج ناهربلا )1١١(
 .6688  ههال ص لماشلا (١١؟

 .0508 ص لماشلا 1١9(

 .ه88 ص ١ جج ناهربلا )01١5(

 امك



 ملعلا ديفي ال دحاولا ربخ نأ ىري ال نيمرحلا مامإ نأ انل نيبت اذكهو'

 فلتخا هفقوم نأو .نئارقلا هب تفتحا اذإ هب ملعلا لصحي دق لب اقلطم

 اديفم ربخلا لعجت ةئيرق كلذ ربتعا ةراتف .لوبقلاب ةمألا هتقلت يذلا ربخلا نم

 .ملعلل اديفم ربخلا لعجت ةنيرق كلذ ربتعي مل ىرخأ ةراتو ,ملعلل

 ربخ نأ ىري نم ىلع هريكن دتشي ناهربلا يف نيمرحلا مامإ ىرن اذه عمو
 ثيدحلا ةبتكو ةلبانحلا نم ةيوشحلا تبهذ) :لوقي ذإ ملعلا هب لصحي دحاولا
 ىلع هكردم ىفخي ال يزخ اذهو ملعلا بجوي لدعلا دحاولا ربخ نأ ىلإ

 ,012(بل. يذ

 :نيرمأل اراعو ايزخ مهلوق ربتعأو
 .ضعب عوجر هليلدو نيموصعمب اوسيل مهف ةاورلا ىلع أطخلا زاوج :امهوأ

 . مهتاياور نع ةاورلا
 عم هنم رهظيام ىلع ءانب نوكي امنإ يوارلل نيثدحملا ليدعت نأ :اهيناث

 .,20رهظي ام فالخب نوكي نأ زوجي هنأ

 يلقعلا ليلدلا فلاخت يتلا دئاقعلا تابثإ يف هب جتحي ال هنأ ىري مث نمو

 .قبس اك ماكحألاب لمعلا يف هب جتحي ناك نإو يتأيس اك هرظن يف
 ربخ ةدافإب مهلوق اريتعم ثيدحلا لهأ ىلع نيمرحلا مامإ دادتشا نأ عقاولاو

 ثيدحلا لهأ نأ كلذ ء.هلحم يف سيل راعلاو يزخلا ليبق نم ملعلل دحاولا

 ربخلا نأ نوري انإو «ملعلا هب لصحي اقلطم داحآلا ربخ نأ ىلإ نوبهذي ال

 اى ملعلا هب لصحي لوبقلاب هل ةمألا يقلت اهنمو نئارقلا هب فتحت يذلا

 وه نئارقلا هب تفتحا اذإ ملعلل دحاولا ربخ ةدافإب لوقلا نإ مث .يأيس

 ثيدحلا لهأ ىلع هلماحت هجو |ف ناهربلاو داشرإلا يف نيمرحلا مامإ بهذم

 .؟كلذ يف

 "50١. ص ل ج ناهربلا 016(

 ١9". ص ١ ج ناهربلا رظنا )١١5(
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 :دئاقعلا تابثإ يف دحاولا ربخ ةيجح نم نيمرحلا مامإ فقوم  ه

 مدع هسفنب ملعلا ديفي ال داحآلا ربخ نأب نيمرحلا مامإ لوق ىلع بترتي

 .يتأيس |مك لقعلل ةفلاخم اهنأ معزي يتلا ةديقعلا اياضق يف هب جاجتحالا هلوبق

 ليبق نم اهنأ ةجحب ثيداحألا نع بارضإلا زيجي داشرإلا يف هنأ ىرن اذهلو

 تافصلا ةيضق يف ةيوشحلا مهيمسي نم ىلع هدر ضرعم يف كلذو داحآلا

 ىلإ يضفت ال داحاف .اهب نوكسمتي يتلا تافصلا اماو) :لوقي ذإ ةيربخلا

 نودام ليوأت ىلإ ءىمون انكل ءاغئاس ناكل اهعيمج نع انبرضأ ولو ,ملعلا

 .21(حاحصلا يف اهنم

 نإو .هلوق دح ىلع احماست تافصلا يف ثيداحأ لوأت لماشلا يف اذكو

 انيلع متحتي سيلو) :لوقي كلذ يفو داحآلا ليوأت همزلي ال هنأ ىري ناك

 داحآلا نم حاحصلا يف حصي ام نأ انيب دقو قلتخم ثيدح لك لوأتن نأ

 ناك ولام ليوأت بجي امنإ هنإف نيحعاسم هيف ضوخن نأ الإ هليوأت مزلي ال
 .2012(ملعلا بجوأل اصن

 بقع مث .داحآلا نم هنأ يضاقلا لوق لقن لوزنلا ثيدح ركذ نأ دعبو

 .(019(تايعطقلا يف اهؤاضقنا بجي ال داحآلا رابخأ نأ انمدق دقو) :الئاق

 نم دحاو بناج يف داحآلا ليبق نم هنأ ةجحب ثيدحلل هضفر نكي ملو

 يف كلسملا اذه كلسي هدجن لب .تافصلا ىهو طقف ةديقعلا بناوج

 نولعجي نيذلا ثيدحلا باحصأل هتشقانم ضرعم يفف .«ىرخأ بناوج

 نأ نيبي مث .مهججح نم اضعب ركذي .نايإلا ىمسم يف الخاد لمعلا

 ذإ هيف ةجح ال هنإ لوقي هنأك يأ .داحآلا نم هب نولدتسي يذلا ثيدحلا

 ةعضب ناهيإلا» هك يبنلا نع يور اهب نولدتسي ابرو ...) داشرإلا يف ءاج

 نع ىذألا ةطامإ اهرخاو هللا الإ هلإ ال ةداهش املوأ اباب نوعبسو

  )1١7ص «.داشرإلا ١١١.

 ) )1١4ص لماشلا 5١ه.

 )١١9( ص لماشلا 6800.
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 ىمست برعلاو لوؤم وه مث .داحآلا نم وهف ثيدحلا امأو 270(. . .قيرطلا

 ,(0512(ببسب هنم ناك وأ هيلع لد اذإ ءيثلا مساب ءيثلا

 يلعف هالوم تنك نمو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ انأ» ِةْكك هلوقب نيلدتسم يلع
 .(59"30(هالوم

 .279(تالامتحالل ركنم وه مث داحآلا رابخأ نم اذه انلق) :لاق

 مدع نم لماشلاو داشرإلا 5 ءاج امك نيمرحلا مامإ فقوم وه اذه

 ىلع ءانب معزي (ىك .لقعلل ةفلاخملا دئاقعلا تابثإ يف داحآلا ربخب جاجتحالا

 يف لقعلا لولدمل اهتفلاخمل مث هسفنب ملعلا ديفي ال دحاولا ريخ نأ هلصأ

 . همعز

 نكلو هنومضمب عطقي الف القع اليحتسم سيل ربخلا نومضم ناك اذإ امأ

 ةلدألا تبثت مل نإو) :داشرإلا يف ءاج .نظلا ةبلغ ليبس ىلع هتلالد لبقي

 تتبث وأ .لقعلا يف اليحتسم اهنومضم نكي ملو .ةعطاق قرطب ةيعمسلا

 نئارقب ةنرتقملا داحآلا رابخأو ةرتاوتملا رابخألاو نارقلا تاياك) اعطق اطوصأ

 نكلو .عطقلا ىلإ ليبس الف ءاهيف لوجي ليوأتلا قرط نكل .(قدصلا
 , 059 (هتوبث ىلع ىعمسلا ليلدلا لدام توبث هنظ ىلع بلغي نيدنتملا

 رابخأ نم عونلا اذه لثمب هلالدتسال ةلثمأ ةيلاتلا ةرقفلا يف ركذن فوسو

 .دئاقعلا تابثإ يف .داحآلا

 وأ نوعبسو عضب ناهيإلا» :ِهكي هللا لوسر لاق :لاق ةريره بأ نع هحيحص يف ملسم جرخأ )1١(
 ةبعش ءايحلاو قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هلإ ال لوق اهلضفأف ةبعش نوتسو عضب
 .5 ح ه١ ص ١ ج يراخبلا هجرخأو ." ص ؟ ج يوونلا حرشب ملسم حيحص «ناهيإلا نم

 ."5905 - "ةؤ8 ص .داشرإلا 0171١(

 نينمؤملاب ىلوأ تسلأ» لاق لكك يبنلا نأ» هيفو بزاع نب ءاربلا نع اثيدح هننس يف هجام نبا ىور (7١؟)
 يلو اذهف» لاق .ىب :اولاق ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ تسلأ لاق .ىب :اولاق «؟مهسفنأ نم
 .(. .هالوم انآ نم

 اثيدح ىورو فيعض هدانسإ دئاوزلا يف 4٠ ص 2.١ ج بلاط يبأ نب لع لضف ثيدحلا
 .18 ص ١ ج الوم يلعف هالوم تنك نم» هيف رخآ

 لاق «هالوم ىلعف هالوم تنك نم» :لاق َهِلك يبنلا نع مقرأ نب ديز نع هدنسب يذمرتلا ىورو
 .بلاط يأ نب لع بقانم باب ه١ :ص .ه ج يذمرتلا ننس حيحص نسح ثيدح اذه ىسيعوبأ

  01١9ص .داشرإلا 45١ - 4737.
 )5؟١١( ص .داشرإلا 84".
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 ملعلل اهتدافإ مدع ف داحآلا رابخأ نم ةيماظنلا ٍق هفقوم ناك اذكهو

 درجمب ءافتكالاو عطقلا ليبس ىلع دئاقعلا تابثإ يف اهب لالدتسالا مدعو

 ثيح .القع ليجتسم ريغ افيلدم ناك اذإ نظلا ةبلغ ليس لعو انيدت فربق

 نع لقن ام لك نأ ميقتسملا جبملاو ميوقلا نيدلا هيضتقي ام مث) :لوقي

 ريغ انكمم ناكو .تابثإلا لهأ دنع ةاضترم ةحيحص قرطب هلك يبنلا

 «تايعمسلاب ملعلا دح ىلع اعطق ملع ءارتاوت لقنلا ناك نإف «ليحتسم

 مو «لوبقلاب َيقلتَو رابخألا روثأم يف نونظملا كلذ تبث اداحأ لقن نإو

 يف نيباترملا ميش نم هليبس اذه ايف داعبتسالا نإف ء.داعبتسالاب ضراعي
 , 2050(. .نيدلا

 نمو «هيزنتلل هتفلاخمل اهرهاظ داقتعا ةلاحتسا ىري يتلا داحآلا رابخأ امأ

 نإف رابخألا هذه امأ «ىلاعت هللا هيزنتل يضتقملا يلقعلا ليلدلل هتفلاخمل مث
 دري هارن ةيماظنلا ىوس اهيفف ءاهاوس |(يف هنع ةيماظنلا يف فلتخي اهنم هفقوم

 هنكل «كلذك هرظن يف لقعلل اهتفلاخلو داحأ رابخأ اهرابتعاب رابخألا هذه

 .قبس امك حاحصلا يف اهنم نودام لوأتي
 اهنم فقي هنإف ءاهرهاظب ذخألا ةلاحتساب همكح عم هنإف ةيماظنلا يف امأ

 اهلعفي مل ةعدب ليوأتلا نأ ىلإ هنم اباهذ ليوأتلا مدعو ضيوفتلا فقوم

 تدرو ىتلا رهاوظلا يف ءاملعلا كلاسم تفلتخا دقو) :لوقي ثيح ةباحصلا

 ىلع اهوارجو .اهاوحف داقتعا قحلا لهأ ىلع عنتماو ءةنسلاو باتكلا يف

 مازتلاو اهليوأت مهضعب ىأرف ءاهنم ناسللا بابرأ ماهفأ هردتبت ام بجوم
 . هلك لوسرلا ننس نم حصي امو باتكلا يأ يف جبنملا اذه

 ىلع رهاوظلا ءارجإو «.ليوأتلا نع فافكنالا ىلإ فلسلا ةمئأ بهذو

 هللا نيدنو ايأر هيضترن يذلاو .ىلاعت برلا ىلإ اهيناعم ضيوفتو اهدراوم
 .©59عادتبالا كرتو عابتالا ىلوألاف .ةمألا فلس عابتا ءالقع هب

 هريبعت دح ىلع وهف هليوأت ةعدب ىريو لوزنلا ثيدح لبقي هدجن اذهلو

 .ا/ا/ ص ةيماظنلا (١؟ه)

 .":9؟ ص ةيماظنلا (١؟)
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 43قف
 حيحص ثيدح

 رومألا يف داحآلا ربخب جاجتحالا نم (ناهربلا يف) نيمرحلا مامإ فقوم امأ

 ناك نإو ىتح ءاقلطم هب جاجتحالا مدع وهف دئاقعلا اهنمو - ةيعطقلا

 .لقعلا هزوجي ام مكحلا

 ىلع «ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال» ثيدحب جاجتحالا هضفر اذهل دهشيو
 كسمتلل ىرأ تسلف) لوقي ذإ داحآلا رابخأ نم هنأ ىوعدب عامجإلا ةيجح

 .تايعطقلا يف اهب قلعتلا زوجي الف ء.داحآلا رابخأ نم هنأل ءاهجو كلذب

 الإ «يتأيس امك عامجإلا ةيجحب لوقي نمم هنأ عم ©2(ارارم اذه رركت دقو

 هفقوم كلذ ىلع لدي امك .داحآلا ثيدحب ةيجحلا كلت تابثإ ضفري هنأ

 اعطق ةتباثلا رهاوظلاب جاجتحالا مدع ىري هنأ اقباس انيب دقف ءرهاظلا نم
 قحي ال هنأ ىريو لب .ةينظ هتلالد رهاظلا نأل كلذو .ةيعطقلا لئاسملا يف

 لمتحم ليلدلا نأ نيبي نأ ىفكي لب رهاظلا ليوأتب لغشني نأ هيلع لدتسملل

 .©"9ةيعطق ةلأسم يف هب لالدتسالا طقسيل عطاوقلا نم سيلو
 ةيعطق تناك ولو ىتح ةلالدلا ةّينظلا رهاوظلا نم هفقوم اذه ناك اذإف

 اهنأل داحآلا رابخأ نم فقوملا سفن همازتلا ىلع لدي هنإف ءانلق امك توبثلا

 . توبثلا ةينظ

 . :دئاقعلا تابثإ يف داحآلا رابخأب نيمرحلا مامإ لالدتسا عضاوم نم - ١

 هانحرش امل اقبط داحآلا ربخب نيمرحلا مامإ اهتبثي يتلا ةيداقتعالا رومألا نم
 :يتأي ام ةقباسلا ةرقفلا يف اهنم هفقوم نم

 دهاوش تدهش دقو) هيف ءاج ذإ داشرإلا يف رحسلا نيمرحلا مامإ تبثأ
 نأ ىلع نيرسفملا قافتا عم قلفلا ةروس اهنمو ...رحسلا توبث ىلع ةيعمس

 ."”4 - "9 ص ةيماظنلا رظنا ١700(
 .5018 ص ١ ج ناهربلا (1؟8)

 .ه1#3 صا١ ج ناهربلا رظنا )١7189(
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 ,2352(ناورذ ركب ف ةفوعار تحت ةقاشمو طشم ىلع هرححس هنإف

 :نحلا تابثإ - ١

 ىلع ةنسلاو باتكلا صوصن تصن دقو) لاق نجلل هتابثإ ضرعم يفو
 , 079(مهتابثإ

 :ةنجلا ىلإ نينمؤملا حاورأ جورع تابثإ - *“

 هانعمو حورلا نع هثيدح قايس يف نينمؤملا حاورأ ريصم نع ثدحت دقلو
 ىلإ رضخ رويط لصاوح يف عفريو هب جرعي نمؤملا نم حورلا مث) :الئاق
 . 29059(راثآلا هب تدرو امك .رفكلا نم قيحس ىلإ هب طبهيو «ةنجلا

 .ةيدقع ةيضق رضخ رويط يف اهنوكو نينمؤملا حاورأ ريصمو

 :هتفصو طارصلا تابثإ - 5

 هب قطن ام بسح ىلع تباث طارصلاو) :لاقف هتفصو طارصلا تبثأو

 يضر ةشئاع نع هدونجو سيلبإ ةفص باب قلخلا ءدب باتك يف هحيحص يف يراخبلا جرخأ )1١(
 تاذ ناك ىتح هلعفي امو ءيشلا لعفي هنأ هيلإ ليخي ناك ىتح ِةِكَك يبنلا رحس) :تلاق اهنع هللا
 دنع امهدحأ دعقف نالجر ينأتأ .يئافش هيف ايف يناتفأ هللا نأ ترعشأ :لاق مث اعدو اعد موي
 نمو :لاق .بوبطم :لاقف ؟لجرلا عجو ام :رخآلل امهدحأ لاقف .يلجر دنع رخآلاو يمأر
 نيأف :لاق ركذ هعلط فجو ةقاشمو طشم يف :لاق ؟اذامبف :لاق .مصعألا نب ديبل :لاق ؟هبط
 هنأك اهلخن : عجر نيح ةشئاعل لاقف عجر م لَك يبنلا اهيلإ جرخف .ناورذ رثب يف لاق ؟وه
 كلذ ريثي نأ تيشخو هللا ينافش دقف انأ امأ .ال :لاقف ؟هتجرختسأ تلاقف .نيطايشلا سوؤر
 ."4"7 ص 5 ج يرابلا حتف 2758 ح (رئبلا تنفد مث ارش سانلا ىلع

 ."77 ص .داشرإلا (11)
 "#0 ,داشرإلا (0189)
 قورسم نع) ةنجلا يف ءادهشلا حاورا نأ نايب يف باب ةرامألا باتك يف هحيحص يف ملسم ىور (17)

 دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو» ةيآلا هذه نع هللادبع انلأس :لاق
 ليدانق ال رضخ ريط فوج يف مهحاورأ لاقف كلذ نع انلأس دق اَنِإ اّمأ لاق 4نوقزري مهر
 حيحص ثيدحلا (. .ليدانقلا كلت ىلإ يوأت مث تءاش ثيح ةئجلا نم حرست شرعلاب ةقلعم
 . 7377 ص ١1ج يوونلا حرش ملسم

 .”الا/ ص .داشرإلا (174)
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 , 05(. . .نورخآلاو نولوألا هدري منهج نتم ىلع دودمت رسج وهو (ثيدحلا

 كيكشت ضحديو لب ةيدقع ةيضق تابثإ يف ثيدحلا ىلع دمتعي اذ وهاهف
 طارصلا يف ءارم اودبأ نإف) :لوقي ذإ .مهداعبتسا اركاذ هتوبث يف نيككشتملا

 .فيسلا نم دحأو رعشلا نم قدأ هنأ هيلع لمتشملا ثيدحلا يف :اولاقو

 داعبتسالا اذه ضحد (...نكمت ريغ هفصو اذهام ىلع قئالخلا روطخو
 يف هوركذام امأف) لوقي ذإ طارصلا ىلع قئالخلا رورم ةلاحتسا مدع انيبم

 ىلع يثملاو ءاوملا يف روطخلا ليحتسي ال هنإف .هطوقسب ءافخ الف طارصلا
 , 2350(. عاملا

 :رئابكلا لهأل ةعافشلا تابثإ - ه

 ثيداحألا ىلع ادمتعم مث القع اهزاوج انيبم ةعافشلا نيمرحلا مامإ تبثأو

 تغلب نئس هل تدهش دقف ءالقع عيفشتلا زاوج تبث اذإف) :لوقي ذإ
 لهأ يف عيفشتلاب ةحرصم يه مث «.ةلوقنم اهافلأ اهمار نمف .ةضافتسالا

 .©""(يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» هِي هللا لوسر لاق ذإ «رئابكلا

 لاقو «نيئولتملا نيئطاخلل يه امناو نيقتملل اهوبسحت ال» ةعافشلا يف لاقو

 برضيو) هيفو ةريره بأ نع اليوط اًثيدح ركذ مث (. .منهج رسج طارصلا باب) يراخبلا لاق (176)
 رسجلا نأ ينغلب ديعسوبأ لاق) ملسم حيحص ينو . 444 ص ١١ ج يرابلا حتف (. . .منهج رسج
 .354 ص *جا يوونلا حرشب ملسم حيحص (فيسلا نم دحأو ةرعشلا نم قدأ

 قدأو فيسلا نم دحأ طارصلا نأ يغلب : ديعسوبأ لاق ملسم دنع عقوو) :رجح نبا لوقيو

 هلصوو يغلب لاله يبأ نب ديعس لاق» هجولا اذه نم هدنم نبا ةياور نم عقوو' .ةرعشلا نم

 هركذو .454 ص ١١ ج يرابلا حتف (نيل هدنس ينو هب اموزحم لي يبنلا نع سنأ نع يقهيبلا
 لاجر هلاجرو يناربطلا هاور) :لاق مث افوقوم دوعسم نب هللادبع نع دئاوزلا عمجم يف يمثيلا
 360١ صسص ٠ ج يمثيفلا ركب يأل دئاوفلا عبنمو دئاوؤلا عمجم .(قثو دقو مصاع ريغ حيحصلا

 .”ال4 ص .داشرإلا )١85(

 لاق» ىتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش ِهلك هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع هننس يف يذمرتلا ىور (10)
 .؟170 ح هال4 ص ؛ ج .هجولا اذه نم بيرغ حبيحص نسح ثيدح اذه :ىسيعوبأ
 .7ا”8 ص ةعيرشلا ف يرجآلا هاقرو
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 اهنإف ةعافشلا ترتخاف ةنحلا ىتم أ رطش لخدي نأ نيبو ةعافشلا نيب تريخ

 , 0155001780( ىفشأ

 ةعافشلا نيب تريخ لاق لَك يبنلا نع ورمع نب هللادبع نع اثيدح دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا ركذ )١188(

 نيثولتملل اهنكلو ال نيقتملل انورت أفكأو معأ ابمأل ةعافشلا ترتخاف .ةنحلا ييمأ فصن لخدي وأ

 نينذملل اهنكلو نيقتملا نينمؤملل تسيل اهنإ امأ لاق هنأ الإ يناريطلاو دجحأ هاور» .نيئاطخلا

 . 717/8 ص ٠١ جا ةقث وهو دارق نب نامعنلا ريغ حيحصلا لاجر يناربطلا لاجرو «نيثولتملا نيئاطخلا

 لوسر لاق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع ةعافشلا ركذ باب دهزلا باتك يف هجام نبا ىورو

 . ىفكأو معأ اهنأل ةعافشلا ترتخاف ةنحلا يمأ فصن لخدي ” نأ نيبو ةعافشلا نيب تريخ» ديك هللا

 تاقث هلاجرو حيحص هدائسإ دئاوزلا يف «نيثولتملا نيئاطخلا نيينذملل اهنكلو ال ؟نيقتملل اهنورتأ

 1441 ص ؟ج
 .8١1ص ؟4 ج نابرلا حتفلا رظنا .ظفللا يف فالتخا هيفو رمع نبا نع هدئسم يف دمحأ هاورو

 )١189( ص ةيماظنلا رظناو .”44 ص داشرإلا 47.

"95 



 ثلاثلا لصفلا

 دئاقعلا تابثإ يف ةئسلاب لالدتسالا نم نيمرحلا مامإ فقوم دقن
 يفلسلا جيلا ءوض ْق

 ةنسلا يمسق موهفم يف نيمرحلا مامإ يأر نيقباسلا نيلصفلا يف انمدق

 هتدافإ ىدمو هتيجحو |هنم لك طورشو ء.داحأآلاو اهنم رتاوتملا ةفيرشلا ةيوبنلا
 .دئاقعلا تابثإ يف اهنم لكب لالدتسالا نم هفقوم انمدق اك «ملعلل

 ,يفلسلا جبمملا ءوض يف هلك كلذ يف نيمرحلا مامإ ءارا ةحص ىدم اف
 .؟كلذ يف نيفقوملا نيب فالتخالاو قافتالا عضاوم امو

 :دئاقعلا تابثإ يف رتاوتملاب لالدتسالا ةيضق - ١

 ةددعتملا تافيرعتلل اقباس اهانمدق ىتلا دقنلا هجوأ فلتخم انزواجت اذإ

 ىلإ يهتنن اننإف .هبتك فلتخم يف رتاوتملا ثيدحلل نيمرحلا مامإ اهمدق يتلا
 ةعامج هيوري نأ وهو ملعلا بجويام رتاوتملا) نأ نم تاقرولا يف هنع هانمدقام

 .©؟(هنع ربخملا يهتني نأ ىلإ اذكهو مهلثم نع بذكلا ىلع ؤطاوتلا عقي ال

 لوخد نم هيلإ بهذي ايف نيمرحلا مامإ قفاوي مالسإلا خيش ناك اذإو
 ديفي ام رتاوتملا نم دوصقملا) نأ ىري ثيح هرتاوتملا ةقيقح يف ملعلا ةدافإ

 ةرثكلا طارتشا نم تاقرولا نم انه هنع هانلقن [يف هفلاخي هنإف 247(. . .ملعلا

 ةرثكلا نأ نم ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هيلإ بهذ ا|ميف هعم قفتيو «هتاور يف
 انمدق امك ةديحولا ةنيرقلا يه تسيلو .ملعلل ةديفملا نئارقلا ىدحإ ربتعت

 .ثحبلا نم 40١ ص رظنا )١40(
 .484 ص 1١8 ج يواتفلا عومجم )١5١(
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 نم لصحي ملعلا نأ مالسإلا خيش ىري ثيح «.ةلاسرلا نم "هو ص يف

 رابتعاك اهريغب وأ اهب نوكي دق لب .نيربخملا ةرثكب طقف سيل ثيدحلا

 عمتجت دقو .لوبقلاب ةمألا يقلت وأ ربخلاب ةطيحملا نئارقلا وأ نيربخملا تافص

 . ةفئاط نود اهنم ةفئاطب ملعلا لصحي دقو بابسألا هذه

 ددع لقأ طبضل داشرإلا يف ةقيرط ركذ نيمرحلا مامإ نأ هركذ ردجي اممو

 عجر دق ناك نإو ,2"؟9ملعلا بجوي مث نمو ربخلا 5 رتاوتلا هب لصحي

 ,رتاوتلا هب لصحي يذلا ددعلا طبض ةيناكمإ مدع ىأرو ناهربلا يف كلذ نع

 دافأ ددع لك نأ ىري نم يأر فعض ثيح .مالسإلا خيش هاري ام وهو

 فالتخال ارظن .ةيضق لك ٍِق علا ددعلا كلذ لثم دافأ ةيضق 0: و

 .ىرخأ ةهج نم نئارقلا كل نم رم ملعلا

 ريثك دع هاورام الإ ارتاوتم يمسي ال نم سانلا نم نكل ٠ ملعلا ديفي ام

 ملعلا دافأ ددع لك نإ :نولوقيو .طقف مهددع ةرثكب الصاح ملعلا نوكي

 ا ل دل تضل يف

 دقو «ءةرات نيربخملا ةرثكب لصحي ملعلا نأ :نورثكألا هيلعام حيحصلاو

 لصحي ربخلاب فتحت نئارقب لصحي دقو .مهطبضو مهنيدل مهتافصب لصحي

 .©"9(ةفئاط نود ةفئاطب ملعلا لصحي دقو .كلذ عومجمب ملعلا

 هل لعج نم سانلا نمف رتاوتلا هب لصحي ام ددع امأو) :اضيأ لوقيو

 رشع انثا :ليقو .«ةعبرأ نم رثكأ :ليقف .ءالؤه قرفي مث ءاروصحم اددع

 .كلذ ريغ ليقو .رشع ةثالثو ةئاثالث ليقو .نوعبس :ليقو نوعبرأ :ليقو

 .ىوعدلا يف اهتفاكتل ةلطاب لاوقألا هذه لكو

 4١6. ص داشرإلا رظنا (5١؟)
 ملعلا ىلإ ةرتاوتملا رابخألا ءاضفإ ةباثمب اذهو) لوقي ذإ كلذ ةلاحتسا نيب ٠" ص يف هنأ عم

 كلذ ىلإ دجن م مهرابخأب رتاوتلا لصحي ددع لقأ طبض اندرأ ولف .هنع ريخملاب يرورضلا

 . (اليبس
 .48 ص ١4 ج يواتفلا عومجم )١55(
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 ملعلاو ءروصحم ددع هل سيل رتاوتلا نأ :روهمجلا هيلع يذلا حيحصلاو

 بيقع عبشلا لصحي امك ؛ةرورض بلقلا يف لصحي رابخألا نم ربخب لصاحلا
 .نيعم ردق هيوريو دحاو لك عبشي ال سيلو .برشلا دنع يرلاو لكألا

 نوكي دقو محللاك هتدوحل نوكي دقو ماعطلا ةرثكل عبشلا نوكي دق لب

 «نزح وأ بضغ وأ حرفب هسفن لاغتشال نوكي دقو «هليلقب لكآلا ءانغتسال

 .كلذ وحنو

 اورثك اذإو «نيربخملا ةرثكل نوكي ةرات «ربخلا بيقع لصاحلا ملعلا كلذك

 .مهطبضو مهنيدل نوكي ةراتو ءارافك اوناك نإو .ملعلا مهريخ ديفي دقف

 نيرشعو ةرشعب لصحي الام مهريخب ملعلا نم لصحي ةثالث وأ نيلجر برف
 نيربخملا نم لك نوكب ملعلا لصحي دق ةراتو .مهطبضو مهنيدب قئوي ال
 ةداعلا يف عنتمي هنأو ءاطاوتي مل امنأب ملعلا عم رخآلا هب ربخأ ام لثمب ريخأ

 رخآ هيوريو لوصف هيف اليوط اثيدح يوري نم لثم .ءكلذ لثم يف قافتالا

 لاوحأب ملعلاو ءاكذلاو ةنطفلا هدنع نمل ريخلاب ملعلا لصحي ةراتو .هقلي مل

 ملعلا لصحي ةراتو .كلذ (244لثم هل سيل نمل سيلام هب اوريخأ ابو نيربخملا

 دحأ هبذكي ملو ملعلا يف ربخملا اوكراش ةريثك ةعامج ةرضحب يور هنوكل ربخلاب
 عنتمي امك «نارتكلا ىلع مهؤطاوت عنتمي دق ةريثكلا ةعامجلا نإف .مهنم
 ريغ بابسأ هل نيربخملا رابخأب ملعلا نأ فرع اذإو .بذكلا ىلع مهؤطاوت
 دقف رابخألا عيمج نيب ىوسو نيعم ددعب ملعلا ديق نم هنأ ملع ددعلا درجم
 ,9:©2(اميظع اطلغ طلغ

 ءايبسن ارمأ هنم هتدافتساو ملعلل ربخلا ةدافإ نوك نم مدقت ام ىلع ءانبو

 ميلستلا بجي هنأ ىري مالسإلا خيش نإف «ةاورلا ددعب اطونم ةرورضلاب سيلو
 ماكحألا ةفرعم يف ميلستلا بجي امك «ثيدحلا ءالعل رابخألا رتاوت ةفرعم يف

 رتاوتلا) نإ مالسإلا خيش لوقي اذهل .ءاملعلا نم عامجإلا لهأل اهيلع عمجملا

 نم مهدنع رتاوت دق هقفلاو ثيدحلاب ملعلا لهأف .ءصاخو ماع ىلإ مسقني

 .ىنعملا ميقتسيل (سيل) انفضأ )١44(
 هم ص ١1م ْج يواتفلا عومج (146)
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 ةلقاعلا لمحو .ةعفشلا بوجوو .وهسلا دوجسك ةماعلا دنع رتاوتي ملام ةنسلا

 ضوحلاو ربقلا باذعو ةيؤرلا ثيداحأو .نصحملا ينازلا مجرو .لقعلا
 .كلذ لاثمأو ةعافشلاو

 موقل هقدصب ملعلا لصحي دقف موق نود موق دنع رتاوت دق ربخلا ناك اذإو

 لمعلاو هب قيدصتلا هيلع بجو هب ملعلا هل لصح نمف .موق نود

 هيلعف كلذب ملعلا هل لصحي مل نمو .هرئاظن يف كلذ بجي (ىك .هاضتقمب
 نأ سانلا ىلع امك .هتحص ىلع اوعمجأ نيذلا عامجإلا لهأل كلذ ملسي نأ

 هللا نإف .ملعلا لهأ نم اهيلع عمجأ نم ىلإ اهيلع عمجملا ماكحألا اوملسي

 ريغ ملسي نأب اهعامجإ نوكي انإو .ةلالض ىلع عمتجت نأ ةمألا هذه مصع

 نأ امكف ءملاعلل .لوقلا انإو ءلوق هل نوكي ال ملاعلا ريغ ذإ ءملاعلل ملاعلا

 ةحصب ملعلا قرط فرعي ال نمف .هلوقب دتعي ال ماكحالا ةلدأ فرعي ال ْنَم

 لهأ عامجإ عبتي نأ ملاعب سيل نم لك ىلع لب ,هلوقب دتعي ال ثيدحلا

 .©42(ملعلا

 ةدافإ يف ةجح رتاوتملا نأ  افنا انمدق اك - ىري مالسإلا خيش ناك الو

 نولئاقلا ناك اذإ ءهدنع تبثي مل نمو «رتاوتلا هدنع تبث نم قح يف ملعلا

 ةفرعمو اهتحص قرطب ةفرعملا لهأو رابخألاب لاغتشالا لهأ نم رتاوتلاب

 اولعج نيذلا ةقطانملا ىلع ركني هارن اننإف ءاهرتاوتب مكحلل ةبجوملا بابسألا
 نم الصأ كلذ ربتعاو ريغلا نود ربخلا هدنع رتاوت نم قح يف ةجح رتاوتملا
 .داحلالا لوصأ

 رتاوتلاب ةمولعملا اياضقلا نأ ةقطانملا ركذ دقو) :مالسإلا خيش لوقي

 فالخب .هريغ ىلع ةجح نوكت الو ءاهملع نم اهب صتخي ساوحلاو ةبرجتلاو
 لصأ وهو .دساف قيرفت اذهو .عزانملا ىلع اهب جتحي ةكرتشم اهنإف ءاهريغ
 تازجعملا نم رتاوتلاب ءايبنألا نع لوقنملا نإف ءرفكلاو داحلإلا لوصأ نم
 الف .يدنع رتاوتي مل اذه قرفلا اذه ىلع ءانب ءالؤه دحأ لوقي ءاهريغو
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 لهأ نم ريثك راكنإ بابلا اذه نمو .ءطرشب كلذ سيلو َّيلَع ةجحلا هب موقت

 ءالؤه نإف «ةيوبنلا راثآلا نم ثيدحلا لهأ هملعي امل ةفسلفلاو مالكلاو عدبلا

 تازجعم نإ رافكلا نم لوقي نم لوقي امك ءانل ةمولعم ريغ اهنإ نولوقي
 .كلذب ملعلل بجوملا ببسلا اوملعي مل مهنوكل اذهو .هل ةمولعم ريغ ءايبنأل

 .049(ال مأ مهدنع رتاوت مهيلع ةمئاق ةجحلاو

 هيف انيب يذلا رتاوتملا ريخلا ةسارد بناوج نم بناجلا اذه انزواجت اذإو

 هطورشو هموهفم يف ةنسلا لهأو نيمرحلا مامإ نيب فالتخالاو قافتالا ىدم

 بناجلا ىلإ انيتأو بناجلا اذه انزواجت اذإ .ينيقيلا ملعلا ةدافإ يف هتيجحو
 اقافتا ىرن اننإف .دئاقعلا تابثإ يف هب لالدتسالا يف هتيجح وهو هنم رخآلا

 نيملكتملا نيبو مهنيب لب .نيمرحلا مامإو .نيملكتملاو ةنسلا لهأ نيب احضاو
 نم امأ .أدبملا ثيح نم دئاقعلا تابثإ يف رتاوتملا ربخلا ةيجحب لوقلا يف

 نكمي اضيأ ينالقابلاو ةلزتعملاو لب نيمرحلا مامإ فقوم نإف ليصفتلا ثيح
 .ةيفلسلا رظنلا ةهجو نم دقنلاو بيقعتلا عضوم نوكي نأ

 يتلا ةجردلاب ثيدحلا ةساردب هلاغتشا مدع نيمرحلا مامإ ىلع ذخؤي |مف

 زيبمت قرطب افراع هلعجت يتلاو .دئاقعلا تابثإ يف الصأ هذاختا هنم اهيضتقي

 ىلع بترت دق و «رتاوتملا ريغو هنم رتاوتملا وأ ,.حيحصلا ريغو هنم حيحصلا
 ثيداحألا ضعبل هدرو ةيمالكلا هبتك يف ثيدحلاب هلالدتسا ةلق كلذ

 .نيحيحصلا يف ةتباث اهنأ عم ةحيحصلا

  اهرتاوتب هتطاحإ مدعل - ةرتاوتملا ثيداحألا ضعب رتاوتل هدر كلذكو

 .دئاقعلا يف ةحيرصلا اهتلالدب ذخأي ال ىتلا داحآلا رابخأ نم اهايإ هرابتعاو

 ترتاوتو) :ميقلا نبا لوقي .©"9اهرتاوتب ءاملعلا مكح عم لوزنلا ثيدحك
 ءامس ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت برلا لوزنب ٍةِلَي هللا لوسر نع ةياورلا
 , (0492(ايندلا

 77١. ص ينانويلا قطنملا ىلع درلا يف ناييإلا لهأ ةحيصن (140)
 .همال ص لماشلا رظنا (054)

 15١. ص ,داشرإلا رظناو

 .107” ص قعاوصلا رصتخم )١19(
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 بابرأ ثيدحلا لهأ دنع تباثلا رابخألا رتاوتل نيمرحلا مامإ در نوكي دقو

 لوقن «.هعاونأ نيب زييمتلا ىلع نيرداقلا هقرطب نيفراعلا هب نيلغتشملا نفلا
 همهوتي ال نوكي دق اهتيجحل هلاطيإو ءالؤه دنع ةرتاوتملا رابخألا هذه هدر نإ

 .هدنع لقعلا لئالدل اهتفلاخم نم

 لئالد عم هبابرأ دنع هرتاوتب مكحلا حصام ضراعت ناكمإ زيج هنأكو

 .لوقعلا

 .لوقعملا حيرصو لوقنملا حيحص نيب ضراعتلا نكمي ال هنأ عقاولاو
 عقاو يف لقنلا ةحص مدع ىلإ عجري (نإف اذه لثم مهوتم مهوت اذإو

 .لوقعملا ةحارص مدع ىلع وأ رمألا

 تابثإ يف ساسألا نأ ىلع اضيأ لدي ةيضقلا هذه يف نيمرحلا مامإ فقومو

 نم ريثك يف اهل ةعبات ةيلقنلا ةلالدلا يتأتو .ةيلقعلا ةلالدلا وه هدنع دئاقعلا

 ةلالدلا اب ىنعي ال ساسأك ةيلقعلا ةلالدلا ربتعي ذإ وهو .ةديقعلا بناوج

 هدعاوقل اقبط وه اهاري امك ةيرظنلا ةيلقعلا ةلالدلا انإو «ةيرورضلا ةيلقعلا
 .هل ءالقعلا نم هريغ ةفلاخمل رابتعا نود

 ىلإ هجوتم نيمرحلا مامإ فقوم ىلع بيقعتلا نم ماقملا اذه يف هانمدق امو

 يف افلتخا نإو .ةيجهنملا ةيحانلا نم نابراقتم اهف اضيأ ةلزتعملا فقوم

 دأ نم اهيلع ىنبي امو ةيلقعلا مهلوصأو مهدعاوق

 :دئاقعلا تابثإ ىف داحآلا رابخأب لالدتسالا ةيضق - ١

 .هسفنب ينيقيلا ملعلا ىلإ يضفي دحاولا ريخ نأ ىري ال نيمرحلا مامإ انيأر

 هتقلت يذلا دحاولا ربخ نم هفقوم ددرتو .نئارقلا نم هب فتحي دق اب لب
 ربتعا ثيح ينيقيلا ملعلا ديفي هنأ ىلإ بهذ داشرإلا يفف «لوبقلاب ةمألا

 ناهربلاو لماشلا يف امأ .كلذل ةبجوملا نئارقلا ىدحإ لوبقلاب هل ةمألا يقلت

 .ينيقيلا ملعلل ةبجوم ةنيرقلا كلت رابتعا ىري الف
 ملعلا داحآلا ربخ ةدافإ مدع نم نيمرحلا مامإ هيلإ بهذي ام نأ عقاولاو

 :لوقن «نئارقلا نم هب فتحي ام ببسب كلذ نوكي انإ لب .هسفنب ينيقيلا
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 يقلتل هرابتعا مدع هيلع ذخؤي نكلو .فلسلا فقوم عم اذه يف قفتي هنإ
 .هاضتقمب ينيقيلا ملعلا بجوت ةنيرق ربخلل لوبقلاب ةمألا

 ءاملعلا روهمج يأر وه ملعلل بجوم ربخلل لوبقلاب ةمألا يقلت نأب لوقلاف
 دحاولا ربخو) :لوقي ذإ مالسإلا خيش هاكح امك .ةعبرألا بهاذملا عابتأ نم
 ةفينح يبأ باحصأ نم ءاملعلا روهمج دنع ملعلا بجوي لوبقلاب ىقلتملا

 نباو ينييارفسالاك يرعشألا باحصأ رثكأ لوق وهو .دمحأو يعفاشلاو كلامو

 .0(كروف
 هبجومب المع وأ هل اقيدصت لوبقلاب ةمئألا هاقلت يذلا ربخلاف) اضيأ لوقيو

 .200(فلسلاو فلخلا ريهامج دنع ملعلا ديفي
 'وهو ملعلل اديفم ربخلا اذه لعج يذلا ببسلا مالسإلا خيش نيب دقو

 مهنأشو أطخلا نع موصعم مهعامجإو .هقدصب مكحلا ىلع ثيدحلا لهأ عامجإ

 .هيلع نوعمجي ام لوبق بوجو يف ماكحألا ىلع ءاهقفلا عامجإ نأش كلذ يف
 يف ناك نإو «لوبقلاب ىقلتملا دحاولا ربخ يأ» هنإف) :مالسإلا خيش لوقي
 ىلع ثيدحلاب ملعلا لهأ عامجإ هب نرتقا ال نكل .نظلا الإ ديفي ال هسفن
 نيدنتسم مكح ىلع هقفلاب ملعلا لهأ عامجإ ةلزنمب ناك «قيدصتلاب هيقلت

 ايعطق ريصي مكحلا كلذ نإف .دحاو ربخ وأ سايق وأ رهاظ ىلإ كلذ يف
 , موصعم عامجإلا نأل .يعطقب سيل عامجإلا نودب ناك نإو ءروهمجلا دنع
 «لالح ميرحت الو مارح ليلحت ىلع نوعمجي ال ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا لهأف
 بيذكتلا الو بذكب قيدصتلا ىلع نوعمجي ال ثيدحلاب ملعلا لهأ كلذك
 ءملعلا مهل بجوت رابخألاب فتحت نئارقل مهدحأ ملع نوكي ةراتو «ءقدصب

 .07(مهلا لصحام ملعلا نم هل لصح هوملعام ملع نمو
 دحاولا ربخ ةيجح يف مزح نبا مالك قاس نأ دعب ميقلا نبا نأ اك

 ربخلا يف قح دمحموبأ هلاق يذلا اذهو) :لاق .اعم لمعلاو ملعلا يضتقي هنأو

 4١. صا 6 ج يواتفلا عومج 06(
 .48 ص ١١ ج يواتفلا عومجم )15١(
 14١. صاالم ج يواتفلا عومج 065١
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 يقلت فرعي مل يذلا بيرغلا نود اداقتعاو المع لوبقلاب ةمألا هتقلت يذلا

 .2067(لوبقلاب هل ةمألا

 لوبقلاب ىقلتملا ربخلا ةدافإ نم انه فلسلا ءاملع هررقي ام ىلع ينبنيو
 دئاقعلا تابثإ يف هب جاجتحالا ةحص كلذ ىلع ينبني - ينيقيلا ملعلا

 ىلع جاجتحالا يف فلسلا ءالع هيلع ىرجام اذهو .ةيعطق امولع اهرابتعاب

 مدع يف نيمرحلا مامإ ءىطخي مث نمو «لوبقلاب ةاقلتملا داحآلا رابخأب دئاقعلا

 اهئاضفإ مدع ةجحب اهايإ هدرو دئاقعلا باب يف رابخألا هذه لثمب هذخأ

 .ينيقيلا ملعلا ىلإ

 نيمرحلا مامإ نأ انيأر دقف ةيداقتعالا رومألا يف دحاولا ربخب جاجتحالا امأ

 اهزوجي يتلا ةيداقتعالا رومألا يف هب جاجتحالا زاوج ةيماظنلاو داشرإلا يف ىري

 مادام نئارقلا نم ادرجم ناك ولو ىتح ءاهتلاحتساب مكحي الو لقعلا

 هررقي لب ربخلا درجمل يدقعلا هنومضمب ناسنإلا عطقي ال نكلو ءاحيحص
 مدعو هتحص عم داحآلا ريخ ناك اذإ امأ ءانيدت وأ نظلا ةبلغ ليبس ىلع

 ةدافإ يف رتاوتملاب هدنع قحتلي هنإف نئارقلا هب تفتحا دق  لقعلل هتفلاخغ

 عم قفتي ةطقنلا هذه يف نيمرحلا مامإو .ةديقعلا يف هب ذخألا ةحصو ملعلا

 .ةيفلسلا رظنلا ةهجو
 لب هتحص عم ىتح - هرظن يف لوقعلا ةلدأل افلاخم داحآلا ربخ ناك اذإف

 هتلالد دري لب .دئاقعلا تابثإ يف هتلالد ححصي ال هنإف - هب نئارقلا نارتقاو

 .لوقعلا لئالد هتفلاخلو داحآلا رابخأ نم هنأ ةجحب هنم رهاظلا ىنعملا ىلع

 يف (ك ضيوفتلاب وأ لماشلاو داشرإلا يف اك ليوأتلاب هلوانتي مث نمو

 . ةيماظنلا

 اهنوكب دئاقعلا باب يف داحآلا ريخ ةلالد دري هانيأر دقف ناهربلا يف امأ

 .توبثلا ةينظ

 طرشب دئاقعلا تابثإ يف داحآلا ربخ ةلالد لبقي ذإ .نيمرحلا مامإ نأ عقاولاو

 .ه84 ص قعاوصلا رصتخم )١69(

 ه5 7



 ىلع  اقباس انلق اك كلذ ينبي امنإ .ءلوقي امك لقعلل هنومضم ةفلاخم مدع

 ريغ اذهو حيحصلا لقنلا عم حيرصلا لقعلا ضراعت ناكمإ نم هنظي ام

 هنأ ىلع لد اثيدح اوححص اذإ ثيدحلا ءاملع نأل .ضقانت هيف لب حيحص

 نوكي نأ حيحصلا ثيدحلا طورش نم نأل لقعلا فلاخي الو لقعلا عم قفتي

 .ةلعلاو ذوذشلا نم ايلاخ

 صضرعي نأ ديري وأ نيثدحملا لوقعب قثي ال نيمرحلا مامإ ناك اذإ الإ

 اهباحصأ دنع عازن عضوم يه يتلا ةيمالكلا تايرظنلا ىلع حيحصلا ثيدحلا

 ثيدح حصي ال نأ ىلإ يدؤي طرشلا اذه قيبطت نإ ءمالكلا لهأ نم

 ىرخألا ةسردملا اهب فلاخت ةيلقع تايرظن ةيمالك ةسردم لكل نأل .ادبأ

 نينمؤملا ةيؤر ليحي لقعلا نأ ىرت الثم ةلزتعملف ؟ثيدحلا نزن نم لقعبف

 توبث ىلع ةلادلا ةيعمسلا ةلدألا عيمج نوضفري يلاتلابو ةمايقلا موي مهبرل

 ةيؤر ليحي لقعلا نأ نوري ال ةرعاشألاو فلسلا روهمج نأ عم 29 ةيؤرلا

 ثيداحألا ضفرل يفكي لقعلا ةلاحإب ةلزتعملا ىوعد درجم لهف .مهبرل نينمؤملا

 . ؟ةحيحصلا

 هححص يذلا ثيدحلا هيلع ضرعي يذلا لقعلاب دصقي ناك اذإ امأو

 نم دحأ اهيلع فلتخي ال يتلا يهو ةيرورضلا اياضقلا نم ثيدحلا ءاملع
 ةيلقع ةيضقل فلاخت وه مث حيحص ثيدح هنإ لاقي نأ عمتي فيكف ءالقعلا

 !!؟ةيرورض
 داحآلا ربخب جاجتحالا مدع نم ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هيلإ ىهتنا ام امأ

 مامإ اهقاس يتلا ةلدألا نأ كلذ .لطاب جبنمف دئاقعلا تابثإ يف اقلطم

 نأ رتاوت دق هنأ نم ةيلمعلا ماكحألا يف دحاولا ربخ ةيجح يف نيمرحلا

 ناكو مارحلاو لالحلا ليصافتو ماكحألاب نيلمحم لسرلا لسري ِةِي لوسرلا
 داحآلا ربخب لمعلا ىلع اوعمجأ ةباحصلا نأو ًاداحآ اوناكو بتكلا مهبحصي

 . "ارتاوت لقن دق مهعامجإو

 .؟58 ص ةسمخلا لوصألا حرش رظنا )١65(

 كدا ل 5٠١ ص أ ج ناهربلا رظنا )١6١6(
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 رومألا يف ةجح دحاولا ربخ نأ ىلع ةلدأ اهتاذب يه ججحلا هذه نإ لوقأ

 عئارشلاب نيلمحم اونوكي مل ِك لوسرلا مهلسري نيذلا لسرلا نأل .ةيداقتعالا

 عامجإ نم هاكحامو .ةعيرشو ةديقع مالسإلا نولمحي اوناك لب .دئاقعلا نود

 اياضقلاو ماكحألا لمشي لب ماكحألاب اصاخ سيل نكلو حيحصف
 ةيداقتعالا اياضقلا نيب قيرفتلا مهنع فرعي ال فلسلا نأ كلذو «ةيداقتعالا

 .ةيلمعلا اياضقلاو

 بلاغلا نظلا نإف نيقيلا دفت مل ول رابخألا هذه نإ) :ميقلا نبا لوقي

 تابثإ عنتمي ال |( ءاهب تافصلاو ءامسألا تابثإ عنتمي الو ءاهنم لصاح

 اهب جتحي ثيحب ربخلا بابو بلطلا باب نيب قرفلا اف اهب ةيبلطلا ماكحألا
 جتحت لزت مل اهنإف ةمألا عامجإب لطاب قيرفتلا اذهو .رخآلا نود اهدحأ يف

 تايبلطلا يف اهب حجتحت |اك تايملعلا تايربخلا يف ثيداحألا هذه

 ,007(تايلمعلا

 يرخأتم ضعب مهفلس معن «.نيبابلا نيب نيقرفملا فلس نيأف) لاق مث
 نودصي لب .هباحصأو هلوسرو هللا نع ءاجايب مهل ةيانعال نيذلا نيملكتملا

 نوليحيو ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلاب بابلا اذه يف ءادتهالا نع بولقلا

 نيب قيرفتلا مع فرعي نيذلا مهف .نيفلكتملا دعاوقو نيملكتملا ءارا ىلع

 الوصأ اهومسو ةيلمعو ةيملع لئاسم ىلإ نيدلا اومسق مهنإف نيرمألا

 , 2 "99(اعورفو
 هركذام ىلإ ةفاضإ دئاقعلاو ماكحألا يف ةجح دحاولا ريخ نأ ىلع لدي اممو

 يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولفإ» ىلاعت هلوق نيمرحلا مامإ

 .""#2نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا
 نع لوقنم وهو قوف اف دحاولا ىلع قلطت ةفئاطلا نأ :لالدتسالا هجوو

 ةقرف لك نم رفني نأ ثحت ةيآلاف 2*©دهاجمو يعخنلاك هريغو سابع نبا

 5١. ص قعاوصلا رصتخم )١65(

 .717 ص قعاوصلا رصتخم (169)
 )١68( ةيا ةيوتلا ةروس ؟1؟١.

 ) )169ج يرابلا حتف ١ ص 5394 .
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 دعب مث دئاقعلاو عئارشلا نم مهنيد رومأ اوملعتيف نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط

 مل ولف .مهنورذحيو مهنورذني ةاعد مهماوقأ ىلإ نوعجري ليصحتلاو ميلعتلا
 انو ريذحتلاو راذنإلا لوبق مهماوقأ ىلع بجو امل ةجح دحاولا ربخ نكي

 . ملعتلاو هقفتلل هناحبس مهثحتسا

 رجح نبا هركذام دئاقعلا يف ةجح دحاولا ريخ نأ ىلع اضيأ لدي امتو

 مايه ىلاعت هلوقب ةمئألا ضعب جتحاو) :لوقي ذإ هنسحتساو يرابلا حتف يف

 سانلا ىلإ الوسر ناك هنأ عم 27*كبر نم كيلا لزنأ ام غلب لوسرلا
 ٌغالبإ رذعتل لوبقم ريغ دحاولا ربخ ناك ولف .مهغيلبت هيلع بجيو ةفاك
 رذعت اذكو ءاهافش سانلا عيمج باطخ رذعتل ةرورض لكلا ىلإ ةعيرشلا

 ."'0(ديج كلسم وهو مهيلإ رتاوتلا ددع لاسرإ
 يف دحاولا ربخ ةيجح تابثإ يف ةريثك ةلدأ هللا همحر ىعفاشلا قاس اك

 ةدافإ يف اليلد نيرشعو ادحاو ميقلا نبا ركذو .عجاريلف 2*”ةلاسرلا هباتك
 اذهو «دئاقعلا يف هب جاجتحالا حصي مث نمو ملعلل لدعلا دحاولا ريخ

 دحاولا ريخب جاجتحالا مدع نم هيلإ بهذ اميف نيمرحلا مامإ أطخ ىلع لدي

 .دئاقعلا يف

 يف اهتبثأ يتلا دئاقعلا نم اريثك نيمرحلا مامإ تبثيس فيك يردأ الو

 ناك اذإ اهتبثيس فيك :لوقأ .دحاو ربخ ىلع ادمتعم ةيماظنلاو داشرإلا

 !؟ملعلا هقيرط اهيف اقلطم دحاولا ربخ ضفر هجبنم
 فقوم ىلع قباسلا انبيقعت يف هانركذام ىلإ ريشن لصفلا اذه ماتخ يفو

 ام ىلإ ريشن  دئاقعلا تابثإ يف رتاوتملا ريخلاب لالدتسالا نم نيمرحلا مامإ
 ةجردلاب فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب نيمرخلا مامإ لاغتشا مدع نم كانه هانركذ

 يذلا رمألا ءهعاونأ نيب زييمتلاو هتابثإ قرطب ةقيقد ةفرعم ىلع هلعجت يتلا

 داحآلا رابخأ ةيضق يف هلاوقأ اهنمضتت يتلا ةقباسلا ماكحألا هذه ررقي هلعج

 .51/ ةيآ :ةدئاملا 0509

 .98"39 ص ١ ج يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف )1١5١(
 4١0١. ص ةلاسرلا رظنا (15؟)
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 ةجردلاب هدامتعا نم اقباس هانركذام بناج ىلإ اذه .دئاقعلا تابثإب اهتقالعو
 هلالدتسا يتأي مث نمو .دئاقعلا نم ريثك تابثإ يف ةيلقعلا ةلدألا ىلع ىلوألا

 ةديقعلا اياضق عيمج لمشي الو اليلق ةيوبنلا ةنسلاب دئاقعلا ضعب ىلع

 لعجيو لب «هتلالد درل ارربم داحآلا رابخأ نم ريخلا نوك درجم لعجي كلذكو

 هدعاوقل اهتفلاخم مهوت اذإ دئاقعلا ىلع ثيداحألا ةلالد در يف ةجح رربملا اذه

 .ةرتاوتم اهتقيقح يف تناك ولو ىتح ةيلقعلا
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 سسصاخلا باسبلا

 هجهنسص

 دئاقعلا ىلع عامجالاب يعبسلا لالدتسالا يف

 0 دئاقعلا ىلع عامجإلاب نيمرحلا مامإ لالدتسا : لوألا لحفلا

 دئاقعلا ىلع عامجإلاب فلسلا ءاملع لالدتسا : يناثلا لصفلا
 .نيمرحلا مامإ ءارا ىلع بيقعتلا عم

 ١غ





 لوألا لحفلا

 دئاقعلا ىلع عامجإلاب نيمرحلا مامإ لالدتسا

 : دمت

 ربتعا انإو «ءدئاقعلاو ماكحألا تابثإ يف ةيعمسلا ةلدألا دحأ عامجإلا

 ليلد ىلع ةلأسم لك يف عامجإلا مايق ةرورض نم دعب ايف هررقنس امل كلذك
 ءجاجتحالا دروم يف ليلدلا اذه ركذي مل نإو ءةنسلاو باتكلا نم يعمس

 «ةنسلاو باتكلا دعب اهتيمهأو ةلدألا ةيجح ثيح نم هبيترت يتأي مث نمو
 - ةيعمسلا صوصنلا نم ساسأ ىلع همايق عم  هتدئافو عامجإلا ةميق عجرتو

 نوكي ال ثيحب .يعرشلا هنومضم ىلع صنلا ةلالد يف عازنلا مسحي هنأ ىلإ

 اقلطم ناك نإ هدييقت وأ اماع ناك نإ هصيصخت وأ هخسن ىوعدل لاحم كانه

 نيمرحلا مامإ مالك لديو «ءهرهاظ نم دافتسي ام ريغ ىلع لالدتسالاب هليوأت وأ

 لوصأ كلذ يف ءاوس «ةعيرشلا مظعم يف هعوقو ىلع هب هتالالتساو عامجإلا ىلع

 نم هريغ مالك كلذ ىلع لدي اى «.ةيهقفلا هماكحأو هعورف وأ هدئاقعو نيدلا

 . مهريغو نويفلسلا ءاملعلا كلذ يف ءاوس ءاملعلا

 ركذن دئاقعلا ىلع عامجإلاب نيمرحلا مامإ لالدتسا عضاوم درون نأ لبقو

 هتحص طورش نيينو .هيركنم ىلع درلاو هعوقوو عامجإلا موهفم يف هيأر يلي ايف
 .ماكحألاو دئاقعلا نم هب تبثي ام تابثإ يف هتيجح ساسأو هدنع

 جهانم يف هقفلا لوصأو نيدلا لوصأ ملع نيب ةلصلا تناك الو

 سفن يف مه نيملعلا نيذه نم لك ةمئأ ناك الو «ةيوق ةلص لالدتسالا

 ةقباسلا تاعوضوملا حرشب ءاملعلا ماتهال ارظنو .رخآلا ملعلا يف ةمئأ تقولا
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 يف نيعتسنس اننإف كلذك رمألا ناك ال- هقفلا لوصأ يف عامجإلاب ةقلعتملا

 ةهجول انايب ناهربلا ايسالو لوصألا ملع يف هنع بتك اهب عامجإلا ةسارد

 .ءاملعلا نم هريغ ءارآب ةنراقم نيمرحلا مامإ رظن

 :هموهفم - ١

 .ءيشلا ىلع ةميزعلاو ماكحإلا ةغللا يف عامجإلا
 اوت اوتنا مك ْمُكَدِيُك رمان :ىلاعت هلوق يف ءارفلا لاقو) ناسللا يف ءاج

 3 تعمجأ لوقت . ءيشلا ىلع ةميزعلاو ماكحإلا عامجإلا لاق (0ييافَص

 . .جورخلا ىلع تعمجأو

 نكي ملو اعيمج يقب هتلعج اذإف اعيمج قرفتملا ءيشلا عمجت نأ :عامجإلاو
 . (2(قرفتي

 عامجإلا مسا قالطإ حصيف اذه ىلعو مزعلا ىنعمب يتأي نذإ عامجإلاف

 ."9دحاولا مزع ىلع
 ىتح اعامجإ رمأ يأ ىلع ةفئاط لك قافتا نوكيف قافتالا ىنعمب يأيو

 . ©ىراصنلاو دوهيلا قافتا

 ىنعملا ىلإ عجري قافتالا وهو رخآلا ىنعملا نأ صيخلتلا يف ءاج دقلو

 يف  قافتالاب عامجإلا ريسفت يأ  اذهو ..) :هيف ءاج مزعلا وهو لوألا

 أ دقف ءيش ىلع اوقفتا اذإ مهنأ كلذو .لوألا ىنعملا ىلإ عجار قيقحتلا

 .«9(هيلع مزعلا
 وأ ةمألا قافتا وهف) :صيخلتلا يف ءاج اك حالطصالا يف عامجإلا امأو

 .©(ةعيرشلا ماكحأ نم مكح ىلع اهئالع قافتا

 نب ميهاربإ قاحسإ يبأ مامإلل هقفلا لوصأ يف عمللا رظناو .ه/ ص .4 ج عمج ةدام :ناسللا (؟)
 .م8ا1/ ص .يدابازوريفلا «يزاريشلا يلع

 3 جا .يدمآلل ماكحإلاو 2١ ص .نيمرحلا مامإل صيخلتلاو .ه/ ص .لدجلا يف ةيفاكلا :رظنا 2_2

 ١8١. ص :يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذمو 258٠١ ص
 ١. ص «.صيخلتلا (4)

 ١. ص «.ضصيخلتلا شماه رظنا (0)

 .7- 01١ ص .صيخلتلا (5)
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 فرع يف هدح امأف) :الئاق ةيفاكلا يف ءاملعلا دنع هدح نيمرحلا مامإ نيبو
 مدع عم ةثداحلا كلت يف ةعنصلا لهأ نيب ةثداحلل مكح روهظ وهف :ءاملعلا

 . 2 (ةعزانملاو ريكنلا

 .يتوكسلا عامجإلا عامجإلا عاونأ نم لعجي فيرعتلا اذهو
 ىلع رصعلا لهأ ءاملع قافتا :وهف عامجإلا امأو) تاقرولا يف ءاجو

 ءاهقفلا ءالعلاب ينعنو) :الئاق ةثداحلابو ءالعلاب هدارم نيب مث .00(ةثداحلا

 . "(ةيعرشلا ةثداحلا ةثداحلاب ينعنو

 . لَك دمحم ةمأب اصاخ عامجإلا لعجيال ةيفاكلا يف ءاجامو فيرعتلا اذهو

 . ممألا رئاس نود لك دمحم ةمأب ةصاخ عامجإلا لعجي تاقرولا يف هنأ عم

 يف مالسإلا طرش فيرعتلا عضو يف يعاري نأ نيمرحلا مامإ ىلع ناك دقو

 .هدنع هنودب عامجإلا حصي ال ربتعم طرش وهو نيعمجملا

 ةلمج ضرع نأ دعبف .عامجإلا فيرعت يف يدمآلا هعنص يذلا وه اذهو

 عامجإلا موهفم يف حيحصلا نأ ىلإ صلخ ةيحالطصالا تافيرعتلا نم

 نم دقعلاو لحلا لهأ ةلمج قافتا نع ةرابع عامجإلا) :لاقي نأ احالطصا

 . ©"(عئاقولا نم ةعقاو مكح ىلع راصعألا نم رصع يف دمحم ةمأ

 قابطنا مدع عجريو ءاعامجإ ىراصنلاو دوهيلا عامجإ ربتعي ال مث نمو

 نأ :املوأ :نيرمأل ىراصنلاو دوهيلا عامجإ ىلع عامجإلل حيحصلا موهفملا
 مهيدل سيلو حيحص يعمس ساسأ ىلع موقي نأو دبال حيحصلا عامجإلا

 :امهيناث .فيرحتلاو رييغتلا نم ليجنإلاو ةاروتلا ىلع أرط امل كلذ نم ءيش
 زاوج وه ثيدحلا نم مهفي امو 2(ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال» : ِِك هلوقل
 اعامجإ كلذ ىلع اهعامتجا دعيال مث نمو ةلالضلا ىلع ممألا نم اهريغ عامجإ

0 

 .088 ص لدجلا يف ةيفاكلا (0)

 ١١. ص تاقرولا (8)
 .قباسلا ردصملا (8)
 . 4 ص 5 ج .ىدمآلل ماكحإلا 2(

 .ثحبلا نم 57 ص رظنا هجيرخت قبس )1١١(
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 :هيركنم ىلع درلاو دئاقعلاو ماكحألا يف عامجإلا عوقو - "؟

 يفرط نيب عامجإلا عوقو روصتل ةبسنلاب سانلا نأ نيمرحلا مامإ ىري

 هعوقو روصت مدع ىلإ بهاذو ءاقلطم هعوقو روصت ىلإ بهاذ نيب «ضيقن
 :ليصفت اهيف ةلأسملا نأل .أطخ هدنع نييأرلا الكو اقلطم

 مدع وأ («عرقولا ف يأ» روصتلا قلطأ نم ...) :نيمرحلا مامإ لوقي

 .©9(افلخ ناك هتابثإ وأ هيفن قلطأ اذإ لصفملا مالكلاو «للز وهف روصتلا
 :ةيلاتلا رومألا يف هعوقو روصت نكمي عامجإلا نأ ىري وهف

 اهيف رومألا هذهف .للملا يف دئاقعلا دعاوقب قلعتت ىتلا ةيلكلا رومألا ١

 .هيلإ وعدتو عامجإلا ىلع ثحتست عاود

 هيلع ةثحتسم عاود روهظ دنع عامجإلا عنتمي ال) :نيمرحلا مامإ لوقي

 يف دئاقعلا دعاوقب قلعتي ىلك رمأ لك ليبقلا اذه نمو «هيلإ ةيعاد

 ءالقعلا يصاون نأك ىتح ءاهلاثمأ يف طباور بولقلا ىلع نإف ءللملا

 .(©9(ةينيدلا ةميظعلا رومألا ةقبر تحت

 ءاملع عمجي نأ كلملا قح يف عنتمي الف رمألا ةالو اهب متهب يتلا رومألا - ؟

 .©9اهثحبل ةعيرشلا
 عوقو روصتي هذهف .ةعماجلا يعاودلا ءافتنا عم ةنونظملا لئاسملا داحا -»*

 .©9©طقف ةباحصلا نمز يف اهيف عامجإلا

 لئاسملا داحا يهف ءاهب عامجإلا عوقو روصت نكمي ال يتلا رومألا امأ

 ال لئاسملا هذهف .ةعماج عاود دوجو مدع دنع ةباحصلا نمز دعب ةنونظملا

 .23مهنكامأ يف مهرارقتساو ءاملعلا قرفتل اهب عامجإلا عوقو روصتي

 مامإ مهنع هركذ اب اقلطم عامجإلا عوقو روصتل نوعناملا جتحا دقلو'

 :يتأي اميف نيمرحلا

 .50ه ص ١. ج .ناهربلا ١١(
 5171١. ةرقف "4 ص ء١ ج .ناهربلا )١8(
 .504 ص ءا١ ج .ناهربلا :رظنا )١5(

 ."5068 ص اذ ج .ناهربلا :رشنا ةلففز

 ."8©57 ص ءا١ ْج .ناهربلا :رظنا كر
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 عاستا ةبوعصلا هجوو «ءاملعلا ةفاك ىلع ةدحاو ةلأسم ضرع ةبوعص -الوأ

 . ةدعابتم ءاملعلا نكامأ نوكت اذبمو هتعقرو مالسإلا ةطخ

 لب نكمم ريغ ارمأ مهقافتا لعجي نيابتلاو توافتلا اذه .بلاطملاو

 دولمم تقو 5 نيملاعلا عامتجا روصتي نمك هذه ةلاحلاو مهقافتا روصت

 عقي نأ الإ .ةداعلا دارطا يف نكمم ريغ اذهو .لكأو دوعقو مايق ىلع

 .©9يلو وأ ىبنل ةداعلا قرخنت دقف ةماركلا وأ ةزجعملا ليبق نم

 سيل ةلأسملا مكح نأل .ةدحاولا ةلأسملا يف مهنع ًارتاوت لقنلا رذعت -انلاث

 .هلقن ىلع يعاودلا رفاوتت امم

 نع هعوجر مدع نمضي يذلا اف «هيأر ىلع ملاعلا ءاقب ةناض مدع -اعبار
 200 هيأر

 ركذ ءاقلطم عامجإلا عوقو روصتل نيعناملا هبش نيمرحلا مامإ ركذ نأ دعبو

 .القع عامجإلا زاوج حضوت ةلثمأ يهو اهنع يضاقلا ةبوجأ

 ةلطاب لئاسم ىلع اوقفتا نيملسملا ددع ىلع مهددع ديزي نيذلا رافكلاف

 هبهذم ىلع اوعمجأ ءاملعلا نم يعفاشلا باحصأو .رظن ىندأب اهنالطب كردي
 .©"رافسألا عاطقناو رايدلا دعابت عم ةيعرفلا لئاسملا يف

 . يرظن روصت درج سيلو ايلمع اعوقو عامجإلا عوقو نمضتت ةلثمألا هذهو

 نوعناملا اهدروي يتلا ةيرظنلا تاهبشلا ىلع در ريخ عامجإلل لمعلا ققحتلاو

 .هل

 «بهاذملا ءاملع نيب الو ةيهقفلا ماكحألا ىلع عامجإلا عوقو رصتقي الو

 ىلع نوعباتلاو ةباحصلا عمجأ ثيح «.دئاقعلا لاجم يف كلذك عقاو هنكلو

 .ةتسلا نامهيإلا ناكرأ نم هنمضتت اب ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا ةيفلسلا دئاقعلا

 "ا ص ل ِج , ناهربلا رظنا ةقف]

 "علا - كالا ص ١ ج ,ناهربلا رظنا (148)

 "ال5 - كالا ص ل ج , ناهربلا رظنا (19)
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 لاعفألاو تافصلا نم كي هلوسر هل هتبثأو هسفنل هللا هتبثأ ام تابئإو

 اذه ىلع بيقعتلا يف هنيبنس |ك .دئاقعلا نم كلذ ريغ ىلإ ماكحألاو

 يركنم ىلع لمعلا درلا ةعيرشو ةديقع عامجإلل يلعفلا عوقولا ينو .لصفلا
 .هزاوج ىلع لدف عقو دق هنكل عقي مل زجي مل ولف ءالقع هزاوج

 :هتحص طورش *“ 

 طورش ةيعرشلا ماكحألا يف هب جاجتحالا ةحصو عامجإلا ةحصل طرتشيو

 :ىرنس |[ى ءالعلا نيب اهضعب يف فالتخالا عقو نإو ةعبرأ

 رصع ضارقنا طرتشي له ءاللعلا فلتخا :رصعلا ضارقنا لوألا طرشلا

 مامإ اهاكح (ى لاوقأ ةثالث ىلع طرتشي ال مأ عامجإلا ةحصل نيعمجملا

 :ناهربلا يف نيمرحلا

 مكحي) الف رصعلا ضارقنا طرتشي هنأ ىلإ بهذ نم لوق :لوألا لوقلا
 ."(دحأ نيعمجملا نم يقب ام عامجإلا داقعناب

 نوقحال رصعلا سفن يف مهقحل ولف الوأ اوعمجأ يذلا نيعمجملاب ةربعلاو
 يف ببسلاو .مهفالخب الو مهضارقنا مدعب .ةربع الف .داهتجالا ةبتر اوغلب
 ّيعرملاف) رصعلا ضارقنا روصت مدع ىلإ ىدأل مهضارقنا ربتعا ول هنأ كلذ

 .«"0(الوأ اوعمجأ نيذلا ضارقنا اذإ

 نع اوعمجأ نيذلا نم دحاو عوجر زوجي هنأ لوقلا اذه باحصأ ىريو

 .©"”ةيعازن ذئنيح ةلأسملا حبصتو هيأر

 ليقع نباو يناولحلاو يسدقملاو كروف نب ركب يبأ ذاتسألا بهذم اذهو
 ْ .«”9دمحأ مامإلا مالك رهاظو

 ) )9١ص .ا١ ج .ناهربلا رظنا 595.

 5 ةرقف 55 ص ١ َج .ناهربلا ةقط]

  2١ص 25 ج ,ناهربلا رظنا 56

 .556"8ص ا ١ ج ماكحإلاو 2758107 ص .ةدوسملا رظنا 25
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 عامتجا قفتا ول) هنأ لوقلا اذه ىضتقم نم نأ نيمرحلا مامإ نيب دقلو

 .برقلا ىلع فقسلا مهيلع رخ مث «ةعقاو يف بهذم ىلإ مهريصمو ءاملعلا
 نإو .مكحلا كلذ يف مهعامجإ مربنا دقف .كالحلا هدجو نم هجو مهمع .وأ

 دقعني مل هولاقام ىلع نيممصم اليوط انمز اوقب ولو .بيرق نمز يف كلذ ناك
 هاضتقمو لوقلا اذه نيمرحلا مامإ دقتنا دقلو .«9(اوضرقني ملام عامجإلا

 برق ىلع هب ءافتكالاو هل ىنعم ال نمزلا لوط عم توملا طارتشاو) :الئاق

 . "*(هءارو لئاط ال

 ىلإ نيمرحلا مامإ هنع يكحي اك بهذ يذلاو يضاقلا لوق :يناثلا لوقلا

 نيح نم امزلم حبصيو دقعني عامجإلا نإ لب ءرصعلا ضارقنا طارتشا مدع

 دعب مهريغ وأ نيعمجملا نم فلاخ نمف هيلع ءانبو «راخئتسا ريغ نم همايق
 ."9(قافولا ةقبر اقراخ عامجإلا مكح نع اجراخ) نوكي عامجإلا داقعنا

 يضاقلا لوق ىلع درلا نمضتي هركذنس يذلا هيأر نأ نيمرحلا مامإ ىريو
 .اذه

 نييلوصألا نم ةفئاطو قاحسإوبأ ذاتسألا هيلإ بهذام وهو :ثلاثلا لوقلا

 اذإ امأ ءايلوق عامجإلا ناك اذإ رصعلا ضارقنا طارتشا مدع ىلإ اوبهذ دقف

 .""رصعلا ضارقنا طرتشيف ايتوكس عامجإلا ناك

 يعفاشلا باحصأ رثكأ بهذم هنأ اركاذ ماكحإلا يف يدمآلا رايتخا وهو

 .(9ةلزتعملاو ةرعاشألاو ةفينح يبأو
 ال نيمرحلا مامإف .قاحسإ يبأ ذاتسألا بهذم نيمرحلا مامإ دقتنا دقو

 امو) :نيمرحلا مامإ لوقي .ايتوكس اعامجإ لئاق لوق ىلع ءاملعلا توكس ربتعي
 «يضرم ريغف ضارقنالاب يتوكسلا عامجإلا طبر نم قاحسإوبأ ذاتسألا هركذ

 50 ص ١. ج .ناهربلا 55(

 .5980/ ص ءاأ حج .ناهربلا ةقفز

 5“ ص ١ ج .ناهربلا ةهفز

 .59870/ ص ١. حج .ناهربلا 277١

 ."856 ص 2.١ ج .يدمآلل ماكحألا (18)
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 ءاعامجإ نوكيال نظلا لحم لئاق لوق ىلع ءاملعلا توكس نأ حضونس اننإف

 نظلا بوجو نع مهمكح رودصب اوحاب اذإ نامزلا رابتعا همزلي هركذام مث
 .("9(. . ضارقنالا ىلع لوعم ال مث .هانمدق اك

 ضارقنا طارتشا ةلأسم يف ةقباسلا لاوقألا هذه نيمرحلا مامإ درس نأ دعبو

 هيضتري يذلا حجارلا يأرلا ركذ انيأر اك اهدقتناو عامجإلا داقعنا يف رصعلا

 .يتأيس (ى عامجإلا ةيجح يف هليلد ىلع ينبم وهو
 :ىلإ مسقني هدنع عامجإلاف

 .نظلا ىلإ نوعمجملا هدنسأ قلطم مكح ىلإو .هب عوطقم

 دبالف ايأر هيف نوعجريال مكحلاب نيعطاق اوعمجأ اذإ يهو :ىلوألا ةروصلاف
 عامجإلا دقعني ةروصلا هذهف .«يعمس عطاق ىلإ اودنتسا مهنأ هذه ةلاحلاو

 ,مهدنع هب عوطقم لصأ ىلإ اوعجر دبال مهنأل راخئتسا نودب روفلا ىلع اهب
 .©”ةلواطتم دام يفالو ةظحل يفال قرخنت ال يهو ةداعلا هبجوتام اذهو

 ناكو .مهدنس اوركذو مكح ىلع اوعمجأ اذإ يهو :ةيناثلا ةروصلا اما

 : نيمرحلا مامإ لوقي .نمزلا لواطتي ىتح عامجإلا متي الف اينظ مهدنتسم

 اعامجإ دعي ال لصألا يف ددرتلاب فارتعالا عم مكحلا ىلع عامجإلا نإف)

 مل .رادبلا ىلع مل نع ام فالخ راهظإ مهضعب نم ضرف ولو ءاقابطإو
 .©29(. . .ةبيطا باجح اقراخ اقاع اهانروص اى ةلاحلاو فلاخملا كلذ دعي

 نمزلا لوط ىلع حدقني ملو ,مهمكح ىلع اورمتسا نإ معن) :لاق مث
 . 29 (عامجإلا ةدعاقب قحتلي اذهف .فالخ مهنم دحاول

 .اروف دقعني عامجإلا نأ ىري ىلوألا ةروصلا يف هنأ لوقلا ةصالخو

 رارصإلا روهظ ققحتي ثيحب .نمزلا لواطت طرتشي ةيناثلا ةروصلا يفو

 .نمزلا لالخ ةلأسملل نيركذتم اولظي نأ طرتشي كلذكو

  )15١ج . ناهربلا ١ ص 590

 555 ص 2. ج . ناهربلا رظنا هيك

 .554 ص 2١ 3 ناهربلا ١١

 .5968 ص 54١ ةرشف ١ حج .ناهربلا ةضف]

 - عاكس



 نامزلل رثأ الف اهوسانت مث ءاهيف مكح ىلإ اوقبسف ةعقاو تعقو ولف)
 , 9”7(هذه ةلاحلاو

 اومكح ولف نامزلا لواطتب رارصإلا روهظ ةيناثلا ةروصلا يف طرتشي ثيحو
 اعامجإ كلذ ربتعي الف روفلا ىلع اوتام مث .وركذ نظ ىلع نيدنتسم ةلأسم يف

 وه اذهف مهرارصإ حضتي مل مث نظلا نم اهجو اودبأ مهنأ ةهج نم)

 (ىزغملا
 لوقي ؟ةلأسملا يف مهرارصإ راهظإل ينيوجلا هطرتشي يذلا نمزلا رادقم اف

 يأر ىلع ريفغلا مجلا رارقتسا هلثم يف ضرفي ال نمز ربتعمل) :نيمرحلا مامإ

 .©9(رارصإلا ىلع عطاقلا ةلزنم لزان وأ .عطاق لماح نع الإ
 طارتشا مدع ىلع تاقرولا يف ةحارص صن نيمرحلا مامإ نأ هركذ ردجي اممو

 ضارقنا «عامجإلا يأ» هتجح ُْق طرتشي الو) :لوقي ذإ رصعلا ضارقتنا

 , 00( . . .رصعلا

 .هللا ءاش نإ لصفلا اذه ىلع انبيقعت يف عامجإلا

 نيمرحلا مامإ يأر وه اذهو :داهتجالا ةجرد نيعمجملا غولب يناثلا طرشلا

 .”9مهقافوو مهفالخب ةربع ال ماوعلا نأب مزج دقف
 . مهرابتعا يف كش ال هنأو نودهتجملا نوتفملا مه عامجإلا لهأ نأ ركذو

 .ماقملا اذه يف مهنيب فالخلا ركذب ليطن نل اننإف

 مامإ مهنمو ءاملعلا طرتشي :مالسإلاب عامجإلا لهأ فاصتا  ثلاثلا طرشلا

 ناكرأ نم ىوح نإو) رفاكلا امأ ,نيملسم اونوكي نأ عامجإلا لهأ يف نيمرحلا

 555 ص ل حج .ناهريلا ةفشز

 كاك ص 1 ج .ناهريلا 205

 ١١. ص تاقرولا (*5)

 6 2١ص 21 ّج ,ناهربلا 58".
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 يف ةجحلاف .©9(فلاخ وأ قفاو هلوقب ريتعم الف داهتجالا ناكرأ ةعيرشلا

 .نيملسملا عامجإ

 . هلوقب دتعي مل ةرفكم هتعدب تناك نإف .عدتبملا يف لوقلا ينبني اذه ىلعو

 مل نإو هقافوو هفالخ ربتعن مل هانرفك نإ عدتبملاو) :نيمرحلا مامإ لوقي

 ."9(نيدهتجملا طئارش عمجتسا اذإ نيربتعملا نم وهف هرفكت
 غلبي نأ نيمرحلا مامإ طرتشي :رتاوتلا ددع نيعمجملا غولب - عبارلا طرشلا

 تبثأ يذلا هليلدل ةيعيبط ةجيتن طرشلا اذهو «رتاوتلا ددع نيعمجملا ددع

 .يتأيس (ىك .عامجإلا ةيجح هب
 مامإ لوقي .ةجح مهعامجإ ربتعي الف رتاوتلا ددع نوعمجملا غلبي مل اذإو

 مهو قطاوتلا مهنم عقوتي ال ًاغلبم نيغلاب رصعلا ءاملع ناك نإف) :نيمرحلا
 ."9(مهقافوب عامجإلا داقعنا يف كش الف ه.رتاوتلا ددع نومسي نيذلا

 ةجح رتاوتلا غلبم نع نيطحنملا عامجإ نإ :لاق نم ...) :اضيأ لوقيو
 .هركذ مدقت | «ةداعلا درط ىلإ دنتسي عامجإلا ذخأم نإف يضرم ريغ وهف

 .©«”(هيف مدق هل رقتست مل هيلإ عامجإلا دانسإ نسحي مل نمو

 «رتاوتلا ددع نودهتجملا غلبي نأ ينييارفسالا قاحسإوبأ ذاتسألا طرتشي الو

 هيكحي امك لوقي .ةجح مهعامجإف رتاوتلا ددع نع طحنا اذإ مهددع نأ ىريو
 .«كلذ قفتا ولو دحاو تفم الإ رهدلا يف ىقبي الأ زوجي) :نيمرحلا مامإ

 .(40(عامجإلاك ةجح هلوقف

 زوجي نيعمجملا ددع نأ نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ لوق نأ ةدوسملا يف ءاجو

 ."9ةجح مهعامجإ ناكل عقو ولو رتاوتلا ددع نع طحني نأ

 .584 ص ١ ّج «ناهربلا ةضف)

 ك4 202 - 464 ص 2.١ ج .ناهربلا ةيينإ

 00 ص 2١ ج «, ناهربلا هز

 56١ ص 2.١ َّج .ناهربلا 20(

 1 50١ ص ١ ّج «ناهريلا 2(,

 .19؟ ص «.يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم رظناو .5580 ص .ةدوسملا رظنا (49)
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 يف انه هطرتشا ام ةياعرب نيمرحلا مامإ مازتلا ىدم دعب اميف ىرن فوسو
 اهتابثإ ىلع لدتسا يتلا دئاقعلا نم هنع هركذنس اهيف كلذو .عامجإلا ةحص
 . عامجإلاب

 نم هتحصو عامجإلا ققحت يف طورشلا هذه ةميق ىدم كلذك ىرنس اك
 ةفصب دئاقعلاو ةماع ةفصب ةيعرشلا ماكحألا باب يف ةيفلسلا رظنلا ةهجو
 .ةلاسرلا هذه يف انتسارد عوضوم يهو .ةصاخ

 :اهيركنم ىلع درلاو عامجإلا ةيجح - 4

 ةينيدلا ماكحألا يف اهب جتحي ةجح ناك هتحص طورش عامجإلا ىوتسا اذإ

 جراوخلاو ةعيشلا نم ةيجحلا كلت نوركني نمل افالخ ء«ةيلمعلاو ةيدقعلا
 .«؟9ةلزتعملا نم ماظنلاو

 دوجو مدع نم هيلإ نوبهذي ام ىلإ عامجإلا ةيجحل نيركنملا راكنإ عجريو
 يعطق يعمس الو يلقع ليلد دجويال هنأ نومعزيف .ةيجحلا كلت ىلع ليلدلا

 لوقعلا) :مهنع نيمرحلا مامإ هيكحي اك نولوقي ذإ ,عامجإلا ةيجح ىلع لدي
 نأ «ىلاعت هللا رودقم يف عنتمي سيلو .ةجح عامجإلا نوك ىلع لدت ال

 سيل اذإف «باوصلا ضيقن ىلع  أطخلا نع مهداحآ مصعي ال  ماوقأ عمجي

 .(ةجح عامجإلا باصتنا يف قلعتم لقعلا يف
 نم الو نآرقلا نم ال يعطق يعمس ليلد دجوي ال هنأ كلذك اومعزو

 ثيح نيمرحلا مامإ مهنع هيكحيام وه اذهو .هتيجح ىلع ةرتاوتملا ةنسلا

 هيف عطاقلا ءافتنا نييعتو ةيعمسلا ةلدألا عبتت الإ قبي ملف ...) : نولوقي

 ليلد الف ءاههنع ةيرع ةلأسملاو ءارتاوتم ةنسلا صن وأ باتكلا صن عطاقلاو -

 .«9(ةجح عامجإلا نأ ىلع اذإ

 نيركنملا نمو .كلذ ىلع مهدنسو عامجإلا ةيجحل نيركنملا فقوم وه اذه

 . مهنم لاق نم امأو 2.ضفاورلا نم فئاوط اقباس انركذ (ىك عامجإلا ةيجحل
 .يدابأز وريفلل .ةرصبتلا 0774 ص ا“ ج باطخلا يبأل ديهمتلا ,3/0 ص ١ ج .ناهربلا رظنا (4)

 .7856 ص ١ ج يدمآلل ماكحألاو 4١" ص ١١. ج .يواتفلا عومجم .944 ص
 .506 0ص ١ ج .ناهربلا 255
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 رامغغ يف سمغنم وهو مامإلا لوق مهدنع ةجحلا نألف ةجح عامجإلا نأ

 ةجحلا وه هلوقو لاوقألا ةلمج نم مامإلا لوق نوكيف عامجإلا عقو اذإف «سانلا

 , «©سانلا عامجإ سيلو

 مامإلا نأ مهمعزو «نيمرحلا مامإ ركذ امك مهنم سيبلت لوقلا اذهو

 الف ةضوفرم ةيعيش ةعدب .فلخلاو فلسلا ريهامج بهذمل افالخ ءموصعم
 .ءايبنألل الإ ةمصع

 ليم مالك) هنأب عامجإلا ةيجحل نيعناملا مالك نيمرحلا مامإ فصو دقلو

 .«7(هعبتت يف يضرملا كلسملا كلسي مل نإ هنف يف غلاب

 مدعب نيلئاقلا قفاو هنأ الإ يتأيس اك عامجإلا ةيجح ىري نمم هنأ عمو

 ةيجح ىلع رشابم يعطق يعمس ليلد دوجو مدع ىلع عامجإلا ةيجح

 هيلع هجاجتحاو عامجإلا ةيجح ىلع يعفاشلا لالدتسا دري هارن اذهلو ,عامجإلا

 ,لبيَس ريغ ٌعبتيو ىدّطلا هل نبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نموإ» ىلاعت هلوقب

 . 0 «ًاريصم تءاسو منهج هلْضُنو ىلوت ام ِهّلَوُن نينمؤملا
 نونمؤملا عمجأ اذإ) هنأ هنع يكح (ى ةيآلا هذهب يعفاشلا لالدتسا هجوو

 ضرعتو مهليبس ريغ عبتاو مهقاش دقف مهفلاخ نمف «ةيضق يف مكح ىلع
 .(8(باطخلا قاسم يف روكذملا ديعولل

 ةيآلا هذبم عامجإلا ةيجح ىلع يعفاشلا لالدتسا دري نيمرحلا مامإ نإ لوقأ

 ريسفتل ارياغم اريسفت اهرسفي ثيح .عوضوملا يف اصن تسيل ةيآلا نأ ىري ذإ

 بيذكتو ءرفكلا دارأ نم كلذب دارأ ىلاعت برلا نإ) :لوقيف يعفاشلا

 لوسرلا ققاشي نمو : ىنعملا بيترتو «قحلا ننس نع ديحلاو لَك ىفطصملا
 .«"9(ىلوت ام هلون هب نيدتقملا نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو

 هقفلا لوصأ يف ةرصبتلاو 2756 ص ١ ج .ديهمتلاو 25ال5 ص ء.١ ج .ناهربلا :رظنا (46)

 ."164 ص

 .كالك ص 2 حج .ناهربلا (55)

 ١١6. ةيا ءاسنلا ةروس (4ا/)

 .5الا/ل ص ء١ ج .ناهربلا (4)
 .؟الالص ء١ َج ء.ناهربلا (49)

450 - 



ْ 

 رومألا يف اهب لالدتسالا هجهنم يف حصي الف ةلمتحم ةيآلا تماداف

 . ةيعطقلا

 هذهب جاجتحالا عنمل مالسإلا خيش لاطبإ :يلاتلا لصفلا يف درون فوسو

 .هتيجحو عامجإلا ةحص ىلع ةيآلا
 ال» ٍةِئك هلوقب اولدتسا نيذلا عامجإلا ةيجحل نيتبثملا لالدتسا در هنأ ايك

 : يهو درلا بابسأ انيبم .«ةلالض ىلع يتمأ عمتجت
 .تايعطقلا يف هب قلعتلا زوجي الف داحآلا رابخأ نم ثيدحلا اذه نإ ١

 ال مث عامجإلاب عامجإلل تابثإ لوبقلاب ىقلتم ثيدح هنأب لوقلا نإ - ١
 . عامجإلا يف سانلا فالتخا عم ةوعدلا هذه بتتست

 دمحم ةمأ نأب ةراشب هنأ ىلع لمحيف رخآ ليوأت هل ثيدحلا اذه ْنِإ -*
 ةلالدلا ينط توبثلا ينط ثيدحلا نأ دوصقملاو .ةعاسلا مايق ىلإ دترت ال

 .تايعطقلا يف هب جتحي الف

 للك يبنلا نع يور امب عامجإلا وتبثم كسمت ناف) :نيمرحلا مامإ لوقي

 ظافلأب ىنعملا اذه ةاورلا ىور دقو (ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال» :لاق هنأ

 زوجي الف داحآلا رابخأ نم اهنأل ءاهجو كلذب كسمتلل ىرأ تسلف .ةفلتخم
 :لوقي نم لوقل لصاح الو .ارارم اذه رركت دقو .تايعطقلا يف اهب قلعتلا

 ثيدحلا نأ ىلإ لوؤي كلذ نم دوصقملا نإف .لوبقلاب ةاقلتم ثيداحألا هذه

 ةوعدلا هذه بتتست ال هنأ ىلع .عامجإلاب عامجإلا تابثإ هاراصقو .هيلع عمجم

 . عامجإلا يف سانلا فالتخا عم اضيأ
 لاقي نأ نكميف .ةنكمملا ذخأملا ةبيرقلا تاليوأتلل ةضرعتم ثيداحألا مث

 لبقتسم يف «بيغلاب ةرعشم .هنم ةراشب «ةلالض ىلع ينمأ عمتجت الر كي هلوق

 نكي مل اذإو ءةعاسلا مايق ىلإ دترت ال مالسلا هيلع هتمأ نأب ةنذؤم .نامزلا

 هب جاجتحالل هجو الف ءاصن هسفن يف نكي مو ءالقن هب اعوطقم ثيدحلا
 ."*(عطقلا ناظم 5

 .55 ص «يثايغلا رظناو كلف - كالشط ص ١. ج ءناهربلا 2(
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 دقو .كلذ يف عزانم وهف هب جتحي ال داحآلا ثيدح نأ هاوعد امأ :تلق

 نم ريثك بهذ دقو .تايداقتعالاو تايلمعلا يف ةجح دحاولا ريخ نأ انيب

 .«”ايونعم ارتاوت ترتاوت عامجإلا ةيجح يف ثيداحألا نأ ىلإ ءايلعلا

 دحاو ربخ ناك نإو رابخألا هذه نم دحاو لك نإ ...) :يدمآلا لوقي

 يرورضلا ملعلا هسفن نم دجي لقاع لك نأ الإ ءهيلإ بذكلا قرطت زوجي

 اك .أطخلا نم اهتمصعو ةمألا هذه ميظعت ِخكَي لوسرلا دصق :اهتلمج نم
 ةفينح يبأو كلامو يعفاشلا هقفو يلع ةعاجشو متاح ءاخس ةرورضلاب ملع

 رابخألاب هئاسن يقاب نود ةشئاع ىلإ ِةِكَي هللا لوسر ليمو مهنع هللا يضر
 .©5(رتاوتلا ةلزنم ةلزان (اهتلمج يف) اهنأ ريغ داحأ اهداحأ يتلا

 ربخ لوبق زوجي هنأ) يناذولكلا نسحلا نب دمحأ باطخلا يبأ يأر يفو

 لئاسم قيرط هقيرط يعرش مكح هنأل عامجإلا ىلإ ريصملا يف دحاولا
 . "9(عورفلا

 عجري دقف ةيعطق هجح هنوك لطبي الف عامجإلا يف سانلا فالتخا امأ

 ملسي داكي الو «حيحصلا ليلدلا ىلإ ال بصعتلاو ىوملا ىلإ مهضعب فالخ

 عامجإلا ةيجح يف سانلا فالتخا نأ انضرف ولو .هيف فالخ دوجو نم رمأ

 هسفن عم ضقانتلا ىلإ هب يدؤي كلذل نيمرحلا مامإ ريرقت نإف .هتيعطق لطبي
 مامإ نأ عمو .هنأش يف فالخلا عوقو عم ةيعطق ةجح عامجإلا ربتعي ثيح

 .ركذلا ةقباسلا بابسألل ناهربلا يف ثيدحلا اذهب لالدتسالا در دق نيمرحلا

 نود ةجح ةمألا هذه عامجإو) :لوقي ذإ تاقرولا يف هب جتحي هدجن اننإف

 هذه ةمصعب درو عرشلاو «ةلالض ىلع يتمأ عمتجت الر دي هلوقل اهريغ

 , 69(ةمألا

 نم ىفصتسملاو .”هه ص هقفلا لوصأ يف ةرصبتلا .585 ص .هقفلا لوصأ يف ةدوسملا رظنا )0١(
 .174 - #17 ص 1 ج يلازغلل لوصألا

 .؟88 ص #7 ج ديهمتلا رظناو 16# ص ١ ج ماكحألا (00)
 27 ج يلبنحلا يناذولكلا باطخلاوبا نسحلا نب دمحأ نب ظوفحم فيلأت .هقفلا لوصأ يف ديهمتلا (00)

 .؟١51 ص

 ١١. ص «.تاقرولا (04)
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 عامجإلا ةيجح مدعب نيلئاقلا ىوعد لطبأ دق نيمرحلا مامإ ناك اذإو

 عامجإلا نأ ىلع هتلدأ يه اف .هتيجحل نيتبثملا ةلدأ كلذك لطبأ دق ناك اذإو

 ؟ةعطاق ةجح

 هل نأ نيبو لوقعملاب هناهرب يف عامجإلا ةيجح نيمرحلا مامإ تبثأ دقل

 .اهيف عامجإلا ةيجح ليلد نمضتت اههنم لكو نيتروص

 الو ءهليلدب حيرصت نود مكح ىلع ةرثكلا عمجت نأ :ىلوألا ةروصلا

 دنتسم مهل سيلو .ءمكح ىلع ريثكلا قلخلا عمتجي نأ ليحت ةداعلا تناك

 نم هذه ةلاحلاو دبالف هب نيعطاق مكح ىلع نيعمتجم اودجو اذإف .عطاق
 ءاملع فداصن نأ امهادحإ) :لوقي لقني ملو طقس يعطق دنتسم ىلع مهداتعا

 «نونظم مكح ىلع نيعمجم ءاهطاسوأو ةطخلا فارطأ يف مهرفاوت ىلع رصعلا
 ىلع لمحي ال .عقو نإ مهقافتا نأ هذه ةلاحلاو ملعنف ,برطضم هيف يأرلاو

 هوجو قرطت عم كلذ نإف .دحاو جاهنم ىلع اهنايرجو .مهتاداقتعا قافو
 لوقعم ىلع ءالقعلا عامتجا ليحتسي لب «ليحتسم دايتعالا دارطاو ناكمإلا

 ديدستو رظن ماعنإب الإ هيلإ قرطتي ال ناك اذإ .لوقعلا بيلاسأ يف هب عوطقم
 يف اذه ةداعلا مكح ناك اذإف .مهرظن .يف نيرظانلا فالتخال كلذو .ركف

 ررقت اذإف .عطق هيف ضرفي ال يذلا ؟ينظلا رظنلاب نظلا اف .يعطقلا رظنلا

 نيعطاق مهانيفلأ اذإف ءرظنلا نم نف ىلع مهعاتجا ليحي دايتعالا دارطا نأ

 مكحلا اودنسأ مهنأ اعطق ملعنف الوق نوددري الو ءايأر هيف نوعجري ال مكحلاب

 .©9*(...هيف لقنلا طوقس دعبي الو مهدلنع يعطق يعمس ءيش ىلا

 نيملسملا ريغ ءاملع عامجإ ةيجحب لوقلا نيمرحلا مامإ لالدتسا ىلع هجوتيو
 لع مهعامجإ مايقب مكحلا ةرورض بلصلاو ثيلثتلاك ةلطابلا مهدئاقع ىلع

 .لطاب وهو مهدنع يعرش ليلد
 ىدحإ ىلع ماوعلا عامجإ ةيجحب لوقلا موزل كلذك هليلد ىلع هجوتي لب

 ج١ بسسس ]ذآ
 .40© ص ,يئايغلا رظناو 58٠ - 581١. ص اءأ١ جا .ناهريلا (ه4)
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 لقني ملام ليلد ىلع مهعامجإ مايقب لوقلا ةرورض ءالقع مهنوك درجمل مهتالالض

 .*0لطاب وهو
 دوهيلا أطخ كلذ نمو .ريثكلا قلخلا ىلع أطخلا ليحت ال ةداعلا نإ مث

 لوقي .كلذ ىلع مهعامجإو مهترثك مغر ِخكي دمحم بيذكت يف ىراصنلاو
 اعطاق سيلام مهنظب ريثكلا قلخلا ىلع أطخلا ليحت ال ةداعلاف) :يدمألا
 «رتاوتلا دح نع جرخت ةرثك مهترثك عم ىراصنلاو دوهيلا نإف اذهلو .اعطاق
 الإ كلذ سيلو هتلاسر راكنإو مالسلا هيلع دمحم بيذكت ىلع اوعمجأ دق

 أطخلا ةلاحتساب لاقي نأ امإف ةلمجلابو ءاعطاق اعطاق سيلام نظ يف مهئطخل
 نوكي ال نأ مزل لوألا ناك ناف .هتلاحتساب لاقي ال وأ هيلإ اوبهذ ايف مهيلع

 .©9(...بولطملا وهف يناثلا ناك نإو اقح ايبن دمحم

 نوكي الو ةلالضلا ىلع اهعامجإ زوجي يتلا ةرثكلا نأ نيمرحلا مامإ يأر فو
 هذه لثم نأ  هيأر يف ةجح اهعامجإ نوكي ال مث نمو . حيحص دنس هل

 ريثأتب اهيف ةرثكلا عفدنت يتلا لئاسملا يف ةجح ريغ اهعامجإ نوكي انإ ةرثكلا
 مهتلالض ىلع ىراصنلاو دوهيلا عامجإ عونلا اذه نمو .يمايس وأ ينيد

 ال هنإف ,ةصوصخم لئاسم يف ةيرظن ماكحأ ىلع ةرثكلا عامجإ امأ «ةينيدلا

 اذه لثم مايقو .عامجإلا اذه دنتسم وه حيحص ليلد ىلع ءانب الإ نوكي

 :نيمرحلا مامإ لوقي .عامجإلا ةيجحب لوقلا ساسأ وه ليلد ىلع عامجإلا

 شحاوفلا نع رجزتو تاريخلاو تابرقلا ىلإ وعدت ةلم اهلك رومألا كالمو)
 نم رشنلا مضت ةيرهق ةلايإو تايآلاب نوديؤملا ءايبنألا اهطبترمو تاقبوملاو
 بابسأو «.ددعلاو ددعلاب نودمملا ءارمألاو كولملا اهقلعتمو ةضقانتملا ءارآلا

 اعيدب هعوقو سيلف .كلم وأ نيد هدنتسم قافتاو قاستا نم ناك اف «ةاتاوملا

 يف اكسمتم هانلعجام امأو .فرعلا رقتسم يف فنصلا اذه نم اعيمج هوركذامو
 ال نييعتلا اذهو» .ةصوصخم ةلأسم يف نيعم مكح ىلع قافتالاف عامجإلا

 ميظع ددع عامجإ ليحتسيو ةيوبن ةينيد ةيضق الو ةيرهق ةيكلم ةلايإ هيضتقت

 ترشرلا ص 21 حج ,يدمآلل ماكحإلا .يدمآلا رظنا مكر

 50١" ص ١ َج ,يدمآلل ماكحإلا (هال)
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 .©9(عماج ببس توبث ريغ نم رمأ ىلع
 :اهنم ةلطاب رومأ ماقملا اذه يف نيمرحلا مامإ مالك ىلع مزليو

 مهريغ نود ةباحصلاب اصاخ هلعجي مل انه ةجح هلعج يذلا عامجإلا نأ ١

 .©9عامجإلا عوقو ىلع همالك دنع لبق نم هررق امل افالخ
 ماكحألا نم ةباحصلا هيلع عمجأ ام رثكأ ةحص مدع همالك نم مزلي - ؟
 يلاتلابو «ةعبرالا ءافلخلا ةمامإ ىلع مهعامجإ ةحص مدعو ةينيدلا لئاسملا يف

 ءالؤه ةمامإ ةحص تابثإ يف مهعامجإ ىلع دنتسي نأ مهريغل حصي ال
 . ءافلخلا

 مامإ ىري امك هتيجح ليلد ةنمضتملا عامجإلا روص نم :ةيناثلا ةروصلا
 .ينظلا هليلدب حيرصتلا عم مكح ىلع نوعمجملا عمجي نأ نيمرحلا

 رثؤي الو ةعطاق ةجح ةروصلا هذه يف عامجإلا نأ نيمرحلا مامإ ىري
 ةجح عامجإلا اذه نوك يف دمتعاو .هتيجح ىلع ينطلا ليلدلاب مهحيرصت

 ءاملعلا عامجإ فلاخي نم تيكبت ىلع اوعمجأ فلسلاف «ىلوألا ةروصلا ىلع

 .قوقعلاو قورملا ىلإ فلاخملا نوبسنيو

 لصو يعطق ليلد ىلإ دنتسي نأو دبال فلاخملا تيكبت ىلع مهعامجإف
 دنتسا يذلا دنسلا طقسو هتفلاخم ميرحتو عامجإلا ةيجح وهو .مكحلا انيلإ

 .فلسلا هيلإ

 ةقفتم ةضرقنملا ممألاو ةيضاملا روصعلا اندجو انإ) :نيمرحلا مامإ لوقي

 فلاخملا نوبسني اولازي ملف «رهدلا ءاملع ءاملعلا عامجإ فلاخي نم تيكبت ىلع

 ءارتجالا نوري لب ءانيه ارمأ كلذ نودعي الو قوقعلاو ةداحملاو قورملا ىلإ
 عطقلاك فاصنإلا عم اذه ىلع مهعامجإف ءانيبم الالض ءاملعلا ةفلاخم ىلع

 مكح يف اعطق مهعامجإب اذه قحتلا اذإف .لقعلا رظن دنع نظلا لاجم يف

 تيكبت ىلع عامجإلا نكيلف .نظ ديدرت ريغ نم نوعمجملا هب عطق نونظم

 6١ ص .يئايغلا (58)

 .ثحبلا نم 155 ص رظنا (09)
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 لاحلا نئارقب ملع دلع هللا لوسر يف قلف نم اهاقلت نم اهاقلت ءاهانركذ يتلا

 كلذ اوملع مث «.ةجح عامجإلا باصتنا يق مالسلا هيلع ىفطصملا دصق

 دقف .«مهعطق ببس لقنب اومتهب لو هبجومب عطقلا ىلع اورمتساو .هب اولمعو
 .© '0(اعطاق اليلد عامجإلا باصتنا نآلا ررقت

 نيمرحلا مامإ ةقيرط دقتنن اننأ الإ عامجإلا ةيجحب انميلست عمو :تلق
 :نارمأ ينيوجلا اهركذ يتلا ىلوألا ةروصلا يفف .اهيلع لالدتسالا يف

 .نوعمجملا هيلع عمجأ مكح :لوألا رمألا

 .نوعمجملا هيلإ دنتسا ايعمس ايعطق اليلد هاريو مكحلل ردصم :يناثلا رمألا

 امأ نيعمجملا عامجإ ليلدب هلقنل يعاودلاو ممحلا ترفوت :لوالا رمألا

 .هريبعت دح ىلع سمطناو قحماو سردناف ناثلا رمألا
 ٍناثلا لقني ملو لوألا رمألا وهو مكحلا لقن فيك كلذ يف هيلع دري يذلاو

 اذه نع ةباجإلا نيمرحلا مامإ لواح دقلو .هليلدو مكحلا ردصم وهو

 قافتالاب نوفتكيو مكح ىلع نوعمجملا قفتي نأ .دعبيال هنأ انيبم لاكشإلا

 .هيلإ ةجاحلا ةلقل مهقافتا ببس نولقني الو هيلع

 دنس نوك ليق نإف) :هنع ابيجم لاكشإلل اضراع نيمرحلا مامإ لوقي

 .هلقنب نوعمجملا جهلل هب عوطقم الثم اريخ عامجإلا
 ءافتكالا عقي مث .عوطقم ببس نع عامجإلا دقعني نأ دعبن ال :انلق

 ءيش نم مكو هيلإ ةجاحلا ةلقل ببسلا لقن نع نوعمجملا برضيو «قافولاب
 ىتح سمطني مث اداحأ لقني ىتح سرديو قحمي مث .هعوقو دنع ضيفتسي
 باحصأ ينغي كلذ حوضوو هيلع قافولا دقعني اب ءافتكالا عقيو لقني ال

 .©0(هريرقت يف بانطإلا نع فراعملا

 .578 ةرقف تلا" ص ١ ج .ناهربلا هب

 0ك ةرقف . يثايغلا ىار
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 نأ يعدي فيكف .ىوعد درحم هلاق اف اديدس هارأ ال اذه هباوجو

 نإ لاقي فيكف .هيلإ ةجاحلا ةلقل مكحلا ببس لقن نع نوبرضي نيعمجملا

 !؟هيلإ ةجاح ال مكحلا ردصم

 !؟هلقن نع اوبرضأ مهنأ يعدي فيك لب
 ,©5«ةيآ ولو ينع اوغلب» هلك كك هرمأ لافغإ ىلع نوملسملا عمجي له

 يف مهلا وهامو .؛هردصمو هليلد نود مكحلا ينعي ثيدحلا اذه نإ مأ

 .هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برف .مكحلا ردصم مأ مكحلا لقنلا

 ممهلاو يعاودلا رفوتت مكحلا ردصم يأ هب عوطقملا ببسلا نإ هلوق مث
 هقلغأ يذلا بابلا حتفيس هنظأو ىوعد درجم اضيأ طقف تقولا لوأ يف هلقنل

 يضر (يلع) ىلع اعطق صن دق كك يبنلا نأ نوعدي نيذلا مهو ةضفارلا ىلع
 اباوج ناك اف مهثارتكا مدعل ةنسلا لهأ نم ةلقنلا هلقني مل نكلو هنع هللا

 .قرفال ذإ ةقباسلا ىوعدلا نع انباوج وهف كلذ نع هل

 يعمس يعطق ليلد ىلإ اودنتسا نيعمجملا نأ هاوعد نإ :ىرخأ ةرابعبو
 حضوأ يتلا ةدعاقلا يف هقلغأ دق باب وهو تالاهجلا باوبأ حتفي لقنُي لو

 هلقنل ممهلاو يعاودلا رفوتتام نأ حضوأ ذإ .هبذكب موزجملا ربخلا ةفرعم اهيف
 رفوتت يعاودلاو ممهلا نأ نيب مث .©"9هعوقو مدع ىلع كلذ لد لقني مل مث

 رومألاب لثمي يناثلا مسقلاو ...) :لوقي رارمتسالا ىلع ةينيدلا رومألا لقنل

 ىهو نإف هيف تايلجلا لقن ىلع ةرفوتم نيدلا باحصأ ممه نإف ةينيدلا

 .©9(سوردلا ةينيدلا رابخألا ىلإ ىعادتي نأ يرحلابف

 لهف لوقي امك هببسو مكحلا ردصم لقنل يعاودلاو ممحلا رفوتت مل نإ مث
 مهو مهل دنتسمك هنوركذي ال نيعمجملا عيمج نأ روصتف .!؟هناتك ىلع رفوتت

 مهو هئافخإو هناتك ىلع اوؤطاوتي نأ نكمي ال ذإ «ليحتسم رمأ نودعابتم

 5 ج يرابلا حتف ثيدح نم ةعطق وهو ءايبنألا ثيداحأ باتك يف هحيحص يف يراخبلا هاور (59)
 ثيدحلا يف ءاج ام باب ملعلا باتك يف - ثيدح ةعطق وهو - يذمرتلا هاورو ."غ١5 ح ؛95 ص

 ."4 ص ه ج «ليئارسإ ىنب نع .
 .هرقك ص 57 حج .ناهربلا رظنا 35

 .ه488 ص ه5 ةرقف ءك جا .ناهربلا رظنا (55)

- 5 707/- 



 عيمجلا هلفغي نأ كلذك نكمي الو ,نيمرحلا مامإ طرش وه امك رتاوتلا ددعب

 . ناهتكلا ىلع مهئطاوت داعبتسا عم ىتح .هوعيضي وأ هوسني وأ

 يذلا صنلا عييضت نم ةموصعم ةمألا نأ مالسإلا خيش ىكح دقلو

 الوأ رظني دهتجملا نأب نيرخأتملا ضعب هلاق امل اباوج كلذو ءهعابتاب ترمأ
 هنأ دقتعا هفلاخ اصن دجو نإو هريغ ىلإ تفتلي مل هدجو نإف .عامجإلا يف

 صنل افلاخم دقعنا اذإ عامجإلا نإ لاقو ءاذهب مالسإلا خيش ملسي مل

 . صوصنلا عييضت : نم ةموصعم ةمألا ذإ .فورعم صن هعم نوكي نأ دبالف

 دبالف ًاصن ع اذإ عامجإلا نأل كلذو ...) :مالسإلا خيش لوقي

 صنلا نوكي نأ امإف .خوسنم كلذ نأ هب فورعم صن عامجإلا عم نوكي نأ

 ةبسن وهو ءطق دجويال اذهف خوسنملا صنلا تظفحو ةمألا هتعيض دق مكحملا
0 

 ةموصعم ىهو هعابتاب ترما ام ةعاضإو هعابتا نع تيبهنام ظفح ىلإ ةمألا

 ,009(..كلذ نم

 الإ اهيلع عمجم ةلأسم طق دجوي الف ...) :اضيأ مالسإلا خيش لاقو

 .©62(.. .لوسرلا نم نايب اهيفو
 يتلا تامازلإلا يف عوقولا نع نيمرحلا مامإ ىنغأ ناك ام رمألا ناك ايأو

 هانغأ ناكام_ انمدق امك ةيهاو ةلدأب عامجإلا ةيجح ىلع هلالدتسا يف هتمزل

 . عامجإلا ةيجح ىلع روهمجلا ةلدأب يضر هنأ ول كلذ نع

 : عامجإلاب نيملكتملا لالدتسا  ه

 نم ماظنلا الإ قرفلاو بهاذملا بابرأ نم عامجإلا ةيجح يف عزاني مل

 . "9جراوخلاو ضفاورلا ضعبو ةلزتعملا
 تابثإ يف عامجإلاب اوجتحا دق نيمرحلا مامإ لبق نيملكتملا نأ اذه ىنعمو

 30١١ 0ص ل ج يواتفلا عومجم (55)

 ١968. ص ١9 ج يواتفلا عومجم (56)
 لوصأ يف ماكحإلا 19”2 ص ةرصبتلا .13754 ص *“ ج ديهمتلا ,ىالمه ص 3ك جا ,ناهربلا رظنا 57

 4١". ص ١ ج يواتفلا عومجم 2585 ص ١ ج ماكحألا
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 تالاقم يف يرعشألا نسحلاوبأ ىكح دقلو .ةيدقعلا اياضقلا ضعب

 مك نم لكس اذإ ناك هنأ ةلزتعملا نم وهو ناهيلس نب دابع نع نييمالسإلا
 ؟قحلا فرعي هجو

 .©08(لوقعلا ججحو نيملسملا عامجإو لجو زع هللا باتك نم) :لاق
 ىلع ةمألا تعمجأ ام هناحبس هللا ءامسأ) :لوقي ناك هنأ اضيأ هنع ركذو

 ملاع لوقلاك هئامسأ نم وهف هيفان ةيطخت ىلع اوعمجأ مسا لكو .اهيفان ةئطخت

 تعمجأ رداق لوقلاكو .ملاعب سيل هللا نإ :لاق نم ةئطخت ىلع ةمألا تعمجأ

 ,©5(. . .رداقب سيل لاق نم ةئطخت ىلع ةمألا

 لقعلا ةجح ةعبرأ ةلذألا نأ)  كلذك - رابجلادبع ىضاقلا نيب دقو

 ظ .3(عامجإلاو ةنسلاو باتكلاو
 لامعألا توافت بسح ةنجلا يف ءازجلا توافت ىلع عامجإلاب اجتحم لوقيو

 : هلوقب

 هلاح زيمي نأ دبالف ةنجلا لخد اذإ فلكملا نأ ىلع ةمألا تقفتا دقو)

 نأ الإ سيلف .نيناجملاو لافطألا لاح نعو .نيدلخملا نادلولا لاح نم

 ةلمجلا هذه يف فلاخ دقو .هيصاعمو فلكملا تاعاط ىواستت ال هنأ عطقت

 امل لاقي عضاوم رانلاو ةنجلا نيب نإ :اولاقو تاداسلا ضعبو ةيفوصلا

 مهنوفرعي الاجر فارعألا باحصأ ىدانو# :ىلاعت لاق اذه ىلعو فارعألا

 , ”90(عامجإلا قرخ هنأل هل هجو ال امم كلذو 20717 مها|ميسب

 نسحلاوبأ هب جتحا ذإ .عامجإلا نيمرحلا مامإ لبق ةرعاشألا مدختسا دقلو

 .ةمايقلا موي مهرل نينمؤملا ةيؤر تابثإ يف يرعشألا
 زع هللا نأ ِكي هللا لوسر باحصأ نع يور دقو) :لوقي كلذ يفو

 ال ىلاعت هللا نأ مهنم دحأ نع يور امو .ةرخآلا يف نويعلا هارت لجو

 .ه١06 ص «نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم (728)

 .498 ص ,تاللاقملا (59)
 .88 ص .ةسمخلا د لوصألا حرش 007(

 .1/ ةيا فارعألا ةروس (ال١)

 .574 .ةسمخلا لوصألا حرش (/7)

-4759- 



 اوناك نإو «نيلئاق هبو ,نيعمتجم اذه ىلع اوناك لف .ةرخآلا يف نويعلا هارت
 يف تناك نإو ءاعامجإ ةرخآلا يف تبث .نيفلتخم ايندلا يف ىلاعت هتيؤر يف

 ."”9(اهيف افلتخم ايندلا
 ارداق املاع هنوكب ىلاعت هللا فصو نأ تابثإ يف عامجإلا ىلع دمتعا اك

 .بيقلتلا باب نم سبيل
 سيلف رداق ملاع ىلاعت هللا نإ :انلق اذإف) :يرعشألا نسحلا وبأ لوقي

 ."9(نيملسملا عامجإ اذه ىلعو .رمعو ديز :انلوقك ابيقلت
 .دابعلا لاعفأ ضعبب ةيهلإلا ةئيشملا قلعت مدعب مهوق ةلزتعملا ىلع درو

 .نئاك وهام لكل هللا ةئيشم مومع ىلع نيملسملا عامجإب اجتحم
 ءنايصعلاو رفكلا لجو زع هللا ناطلس يف ناك دق هنأ متمعز اذإ) :لاقف

 ىلع بجو دقف ءاونمؤي ملف نوعمجأ قلخلا نمؤي نأ دارأو .هديري ال وهو
 نوكي ال نأ هللا ءاشام رثكأو .نكي مل نوكي نأ هللا ءاشام رثكأ نا مكلوق
 .. .ناك

 ناك نوكي نأ هللا ءاشام نأ نم .نوملسملا هيلع عمجأ ام دحج اذهو
 .«22(نوكي ال ءاشي ال امو

 لهأ باذعو ةنجلا لهأ ميعن نأ ىلع نيملسملا عامجإ تالاقملا يف نيب اك

 لهأ ميعن نأ «مهجلا» الإ اعيمج مالسإلا لهأ عمجأ) :لاقف .ناعطقني ال رانلا
 .©”(رانلا يف رافكلا باذع كلذكو .هل عاطقنا ال مئاد ةنجلا

 لوقي .عامجإلا اهب جتحي يتلا ةيعمسلا ةلدألا نم لعج ينالقابلا كلذكو
 ماكحألا عيمج ىلعو ةيلقعلا اياضقلا ضعب ىلع لدتسي دقو) :هدهيمت يف
 .©""7(ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا اهوأف عمسلاو فيقوتلا ةلدأب ةيعرشلا

 ذإ .ناسحإلاو لدعلاب افصتم ىلاعت هنوك تابثإ يف عامجإلاب لدتسا دقلو

 بببحسسسسسسسسسس سال
 .ه١ ص .يرعشألا نسحلا يبأل ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا ةفض]
 1٠6١ ص ةنابألا 00/50

 ١/( ص ةنابإلا 1657.
 .4074 ص «.يرعشألا نسحلا يبأ مامإلل .نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم (075)
 "1١. ص .ديهمتلا (70)
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 اسيل ناسحإلاو لدعلا َْنِإ :لاق نم نأو) كلذ ىلع ةعمجم ةبطاق ةمألا نأ نيب
 .«”9(نوملسملا هيلعام قراف دقف هللا تافص نم

 قلخي نأ لبق تافصو ءاسسأ ىلاعت هلل نأ ىلع ةعمجم ةمألا نأ ركذ اك

 هلل نأ ىلع ةمألا عامجإ اضيأ كلذ ىلع لدي اممو) :لوقي كلذ يفو هقلخ

 ."*9(هقلخ قلخي نأ لبق تافصو ءامسأ ىلاعت

 اياضقلا ضعب تابثإ يف عامجإلاب جتحي ناك دقف يدادغبلا لعف اذكهو

 لهأ عمجأ) :لوقي ذإ هلل مالكلا ةفص تابثإ ىلع هب لدتسا ذإ .ةيدقعلا

 هدعوو هربخو هيبنو هرمأ يهو ةمئاق ةيلزأ ةفص ىلاعت هللا مالك نأ ىلع قحلا

 , 60(هديعوو

 عم انباحصأ عيمج) :لوقي يلولا نم لضفأ يبنلا نأ ىلع هب جتحا اك
 نأ كلذك تبثأو .67(يلو لك نم لضفأ يبن لك نأ ىلع ةمألا رثكأ

 هنأب رقأ يي دمحم ةوبنب رقأ نم لك» :لاقف لسرلاو نييبنلا متاخ كي ًادمحم
 .©9(اهخسن نم عنمو هتعيرش ديبأتب رقأو لسرلاو ءايبنألا متاخ

 ةلزتعملا دنع دئاقعلا تابثإ يف ةجح ناك عامجإلا نأ لوقلا ةياغو

 ةيعرشلا ماكحألا تابثإ يف ةلدألا دحأ هرابتعاب نيمرحلا مامإ لبق ةرعاشألاو

 .ةماع ةفصب

 :دئاقعلا تابثإ يف عامجإلاب نيمرحلا مامإ لالدتسا عضاوم نم - 5

 تابثإ يف عامجإلاب نيمرحلا مامإ لدتسا دقل :قلخلاب ىلاعت يرابلا درفت - الوأ

 روهظ لبق ةمألا فلس قفتا) :نيمرحلا مامإ لوقي .قلخلاب ىلاعت يرابلا درفت
 الو «نيملعلا بر عدبملا قلاخلا نأ ىلع ءارآلا بارطضاو ءاوهألاو عدبلا

 اهلك ثداوحلاف .قحلا لهأ بهذم اذهف .وه الإ عرتخم الو هاوس قلاخ
 .65(ىلاعت هللا ةردقب تثدح

 9١9. ص ء.ديهمتلا (7/8)
 ٠١56. ص 259 ت.يدادغبلا رهاقلادبع روصنم يأل ,نيدلا لوصأ (/9)

 .؟84 ص «نيدلا لوصأ )8١0(
 ١57. ص «.نيدلا لوصأ (81)
 .15؟ ص «.نيدلا لوصأ (80
 .18ا7/ ص .داشرإلا 02
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 ةمألا فلس عنمجأ دقو) :لوقي هتئيشم مومع ىلع عامجإلاب لدتسا اضيأو

 ناك هللا ءاشام :مهوق يهو مالسإلا ىلإ ٍزتْعُم اهدحجي ال ةملك ىلع اهفلخو

 .69(نكي مل أشي ملامو
 :ىلاعت هلل مالكلاو رصبلاو عمسلا تافص تايثإ - ايناث

 يلقعلا هليلد تامدقم ضعب تابثإ يف عامجإلا ىلع داشرإلا يف ينيوجلا دمتعا

 ٍلقعلا هليلد امأ . مالكلاو رصبلاو عمسلا ةفصب لجو زع يرابلا فاصتا ىلع

 زع هللا نأ ساسأ ىلع موقيف «تافصلا هذهب لجو زع يرابلا فاصتا ىلع

 .تافصلا هذبي هفاصتا زوجي يحلاو ءايح هنوك ىلع لدي هلعفو .ءلعاف لجو
 تافآلا نم اهدضب وأ اهم فاصتالا نع ولخي ال وهف اهلالباق مادامو

 هفاصتا بوجو تبث دقف اليحتسم اهدادضأب هفاصتا ناك اذإو .صلئاقنلاو

 عيمس ىلاعت يرابلا نأ ىلع ليلدلاو) :نيمرحلا مامإ لوقي تافصلا هذه

 يحلاو .هريرقت قبس امك ءايح هنوك ىلع ةلاد لاعفألا نأ .ةقيقحلا ىلع ريضب

 مزل اريصب اعيمس هنوك نع جرخ اذإو ءاريصب اعيمس هنوكب فصتي نأ زوجي

 ليمتسي اهنيب ةطساوال لدبلا ىلع نيضيقنلل لباق لك ذِإ ءافووم هنوكب هفاصتا

 اعيمس هنوكب هفاصتا ررقت افوُوَم هنوك ةلاحتسا ررقت اذاف ءائبنع هولخ

 . "9 (اريصب
 افوؤَم هنوك ةلاحتسا يهف اهيلع عامجإلاب لدتسي يتلا ليلدلا اذه ةمدقم امأ

 يرابلا فاصتا ةلاحتسا مكليلد ناكرأ نم :ليق نإف) :نيمرحلا مامإ لوقي

 امم اذه :انلق ؟كلذ ىلع ليلدلا اف ءرصبلاو عمسلل ةداضملا تافآلاب ىلاعت

 ءاجتلالا الإ لخدملا اذه يف هوركذ امم يضترن الو .نيملكتملا مالك هيف رثك

 سدقت ىلع ىلاعت هللاب نمأ نم لكو ةمئألا تعمجأ دق ذإ .عمسلا ىلإ
 .67(صئاقنلاو تافآلا نع ىلاعت يرابلا

 سحأ ةرغث ىلع يوتحي مالكلا ةفص ىلع ةقيرطلا هذهب لالدتسالا نكلو

 .15 ص «.ينيوجلل ةلدألا عمل (85)
 978 ال" ص .داشرإلا (46)

 .9ل4 ص .داشرإلا (85)
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 ساسأ ىلع لالدتسالا اذه يف رودلا موزل يه ةرغثلا كلت .نيمرحلا مامإ اهب

 عامجإلا ىلع ةمئاقلا ةفآلاب هفاصتا ةلاحتسا ىلع ءانب .مالكلا ةفص تابثإ نأ

 مالكلا تابثإ كلذ يف ناكف  يعمس صن ىلإ دنتسي نأو دبال عامجإلاو -

 لديال عامجإلا ليق نإف) :نيمرحلا مامإ لوقي .رودلا وه اذهو مالكلاب

 هلاف هقرط تبعشت نإو عمسلاو ءاليلد هنوك ىلع ”9”عمسلا لد امنإو ءالقع
 توبث ىلع لدت ال لاعفألاو .قحلا هلوقو قدصلا وهو «.ىلاعت هللا مالك

 ولف ءهركذنس اك ءرصبلاو عمسلا تابثإ ليبسك هتابثإ ليبس لب «.مالكلا
 يف انعجر مث «.ةفآلا يفن ىلإ هتابثإ اندنسأو .هسفن مالكلا يف ةبلطلا تعقو

 مالكلا تابثإ نيلواحم انكل .مالكلاب الإ تبثيال يذلا عامجإلا ىلإ ةفآلا يفن

 .«0(زجعلا ةياهن كلذو ءهيلع مالكلاب ملعلا مدقت دعب الإ تبثيال اب
 ىلع لدت تازجعملا نأ انيبم قباسلا لاكشإلا نع لاصفنالا لواح مث

 نوكي الو .هلل مالكلا ةفص نوتبثي مهقدص توبث دعب مهو ءءايبنألا قدص

 صنلا اذهو ,قداص يعمس صن ىلع مئاق عامجإلا نإ ثيح رود اذه يف

 :نيمرحلا مامإ لوقي .ةزجعملا ةلالد ىلع هقدص يف موقي قداصلا يعمسلا

 توبث دعب اوربخأو .مالسلا مهيلع لسرلا قدص ىلع تلد اذإ تازجعملا)

 ليصافت نع اوربخأ مث «ةلمجلا ىلع ىلاعت هلل تباثلا مالكلا نع مهقدص

 .©9(همورن ام عطقلا ىلع ملعيف هتاقلعتم

 ةلالدلا ليبق نم تسيل هدنع ةزجعملا ةلالدف (ئاق لاكشإلا لازي ال نكلو

 « ينع غلبي ايف يدبع قدص# :لجو زع هللا لوق ةلزنم ةلزان يهو «ةيلقعلا

 ؟مالكلا ةلزنم ةلزان يهو مالكلا ىلع لدت فيكف

 لدت ال تازجعملا :ليق نإف) لاكشإلا اذه اضراع نيمرحلا مامإ لوقي

 لزنت ثيح نم لدت ا(نإو «ةيلقعلا ةلدألا ةلالد اهنايعأل ءايبنألا قدص ىلع

 لحي هنأل هجولا اذه نم لدي زجعملا ناك اذإف ....«.لوقلاب قيدصتلا ةلزنم

 .هركذ قبس امك عامجإلا ةيجح ىلع ةيعمسلا ةلالدلا ضفر نيمرحلا مامإ نأ هركذ ردجي امم (80
 .04 ص ,داشرإلا م68,

 .6 ص .داشرإلا (49)

 د29



 ةلزنم هلوزن ليلد هجوو .ءلوق ىلع ةزجعملا لدت فيكف .قدصم لوق لحم
 ,(60(؟لوق

 ىلع ةزجعملا ةلالد نأ ىلإ ابهاذ لاكشالا اذه نع نيمرحلا مامإ باجأ

 مث يرابلل مالكلا ةفص تابثإ ىلع فقوتت ال ةيرورض ةلالد يبنلا قدص

 كلم لوسر هنأ لفحم يف ىعدا نم نإف :لاقف كلذل ايحيضوت الاثم برض

 كلذ .باغو دهش نم ىلع كلملا لوسر هنأ ىعداو داهشألا سوؤر ىلع ماقو

 كلملا ىلع تحرتقا اذإ ينأ يتلاسر ةيآ :لاق مث عمسمو كلملا نم ىأرمب

 «حارتقالاب لاقام ىلع بقع مث .هنم داتعملا فالخ ىلع لعف دعقيو موقي نأ

 نم اقدصم الوسر هنوكب ملعلا ىلإ سلجملا لهأ رطضيف كلملا هقفاوف
 نم سلجملا رضحي دقو ءاملكتم لسرملا نوك مهضعبل رطخي ال دقو .لسرملا
 نورضاحلا ىوتسي مث .تارابعلا الإ مالك الأ دقتعيو سفنلا مالك يفني

 كاذ ذإ همالك نع لوهذلا يف مهفالتخا عم ءالوسر هنوكب ملعلا كرد يف

 .©0(. .هب ملعلاو
 ىلع هقيلعت يف يصوقلا دمحم .د هريتعا نيمرحلا مامإ نم باوجلا اذهو

 .««”ايعانقإ ايباطخ ةيماظنلا

 يرابلل مالكلا ةفص تابثإ ىلع فقوتي ال ةوبنلا توبث ناك اذإف :تلق

 ىري اى - هلك يبنلا دي ىلع ةزجعملا روهظ دنع ةرورضلاب تبثت لب «ىلاعت
 هذه تابثإ يف ةرشابملا ةيعمسلا ةلدألا ىلإ أجلي ال اذالف  نيمرحلا مامإ

 يبنلا تابثإ درجمب ىلاعت هلل مالكلا ةفص تابثإ ىلع لدتسيف .ةفصلا
 يفن ىلع عامجإلا ةحصب انميلست عم اننأ اضيأ كلذ ىلإ فاضيو .كلذل

 هلل مالكلا تابثإ قيرط رصتخي مل اذال يردن ال  ىلاعت هللا نع تافآلا

 .مكبلاب ىلاعت يرابلا فاصتا ةلاحتسا ىلع ةيلقعلا ةلالدلاب لدتسيف «ىلاعت

 تالاكشإلا نم صّلختلا لواحي مث عامجإلا ىلإ كلذ ين أجلي نأ نم الدب

 .اله ص .داشرإلا (40)

 .الك ص .داشرإلا )4١(

 .787 ص «ةيماظنلا ةديقعلا ىلع شماوه رظنا (47)
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 لامك نيب عمجلا نأ كلذ ىلع ةيلقعلا ةلالدلا هجوو .كلذ ىلع ةدراولا
 كلذو نيضيقنلا نيب عمج ةدحاو تاذ يف مكبلا ةفاو اقلطم الا ةيهولألا
 .لجو زع هلل مالكلا ةفص بجت مث نمو « ليحتسم

 رصبلا تابثإ يف ةدارولا ةينارقلا تايآلا ضعب نأب هونن نأ انتوفي الو

 يرابلا فاصتا ةلاحتسا ىلع ةيلقعلا ةلالدلا نمضتت لجو زع هلل مالكلاو

 قاقحتسا مدع نيب مالسلا هيلع ميهاربإف .تافصلا هذه ضئاقنب ىلاعت

 بطاخي وهو هنع ةياكح ىلاعت لاق .رصبت الو عمست ال اهنأل ةدابعلل تادوبعملا

 ."0هائيَش كنَع ىنْعُي الو ُرصْنْي الو ْعُمسُي الام ٌُدّبْعَت مل» هابأ
 هنأل ةيهولألا قحتسي ال ليئارسإونب هدبع يذلا لجعلا نأ هناحبس نيبو

 جما ىلاعت لاق .ةيهولألا يف حدقت صقن ةفص مالكلا مدعو ملكتي دل

 9 هنأ اور ملأ زا اذن الع عين نب هيدي نب نتي

 طقف عامجإلا ىلإ دانتسالا نع / ىنغ يف ناك نيمرحلا مامإ نأ لوقلا ةياغو

 .كلذ يف لقنلاو لقعلا ةلالدب ءافتكا هللا نع صئاقنلاو تافآلا يفن يف

 :تاذلا ىلع ةفصلا ةدايز - ائلا

 تاذلا ىلع ةدئاز اهنوك ةيلإلا تافصلا ماكحأ نم نأ ينيوجلا ىري
 3 . .هتاذ ىلع ةدئاز ةردقب رداق هتاذ ىلع دئاز ملعب ملاع هللاف «ةيهلإلا

 ةيلقعلا 7 ساسأ ىلع موقي ىلاعت هلل تافصلا توبث نأ ىري وهو

 00 وه هب مكحلا قيرطف اضعب اهضعب رياغتو .تاذلا ىلع ةدئاز اهنوك
 ةفصلا تابثإ ىلع لدت ةيلقعلا ةيضقلا انلق ...) :نيمرحلا مامإ لوقي

 هيلإ عطقلا لصوتي ال اممف ةردقلا ىلع ادئاز ملعلا نوك امأف .ةلمجلا ىلع
 يفنلاب تافصلا يف نيملكتملا نإف .عمسلا ةلدأب كسمتلا هيف ليبسلاو القع
 تابثإ مار نمف «ةردقلاو ملعلا مكح يف ةفص يفن ىلع نوعمجم تابثإلاو

 .417 ةيآ ميرم ةروس (95)
 1١48. فارعألا (15)

 2 همه



 . "© (عامجإلل اقراخ ناك اهمكح يف ةفص

 ىلإ ريصملا مث .ملعلا تابثإ ىلع لدي لقعلا نإ ...) :اضيأ لوقيو

 ءملعلا تابثإ ىلع لقعلا لد اذإف «عمسلا هكردم سفنلا ىلع دئاز ملعلا نأ

 لولدم نم لصحيف ملعب سيل ىلاعت يرابلا دوجو نأ ىلع عامجإلا دقعناو
 .«”(دوجولا ىلع دئاز ملع تابثإ لقعلاو عمسلا

 رياغت تابثإ يف عامجإلا ىلإ نيمرحلا مامإ دانتسا داشرإلا حراش ضتري ملو
 نود كلذ يف ةيلقعلا ةلدألا ةيافك ىري ثيح .تاذلا ىلع اهتدايزو تافصلا

 . عامجإلا ىوعد ىلإ ةجاح

 ءملع ىلإ ىلاعت يرابلا ددجو فرصي نأ حصي فيكو) :لوقي كلذ يفو
 هتافص نم تبث امم اذهو .لحملا نع نغتسم هسفنب مئاق العو لج وهو

 نغتسم ريغ هدوجو ردقي نأ حصي فيكف .لحملا ىلإ رقتفم ملعلاو «ةبجاولا

 .هسفنب مئاق وه ثيح نم هنع نغتسمو ملع وه ثيح نم .لحملا نع
 نوكي نأ حصي فيكو ءدحاو دوجوم نم ناحصي ال ناضقانتم ناكح ناذه

 ال ةفوصوم تاذ يه ثيح نم هتاذو ملعلا مكح يف ىلاعت يرابلا تاذ

 فوصوم وهو |[ىكح رهوجلا بجوي ال اك .قلعتمب قلعتت الو |[ىكح بجوت
 قلعتيو ءاملاع هنوك هب ماق يذلا لحملل بجوي ملعلاو .قلعتمب قلعتي الو

 رقتفي ال ةفوصوم تاذ يه ثيح نم تاذلا نإ مث ءهب وهام ىلع مولعملاب
 هدوجو حصي ال ةايحلا دوجوب طورشم ملعلاو ءاهتوبث ححصي طرش ىلإ اهدوجو

 يرابلا دوجو نأب ملعلا ىلإ لصوت ةيلقع نيهارب اهلك هذهو ءاهدوجو نود
 .ملعب سيل ىلاعت

 حصت ال هلاعفأو «هلاعفأب هانملع امنإو ءةرورض يرابلا ملعن مل انإف اضيأو

 نولفاغلاو ةزجعلا ذإ ةايحلاب فصتم اهب ملاع امل ديرم اهيلع رداق نم الإ

 .نولعفي ال ىتوملاو ةلهجلاو
 ءاديرم الو ايح الو املاع الو ارداق نوكي نأ حص امل املع هتاذ تناك ولف

 .و9؟ ص ,داشرإلا (ة1ه)

 .94 ص «.داشرإلا (ة5)

 د15



 هللاب ملعلا ىلإ انل لصوملا ليلدلا ناك اذإف ,«تافصلاب موقت ال تافصلا نأل

 نوكي نأ لقعلاب مزل ءاديرم ارداق املاع ايح لولدملا نوك ايضتقم زعو لج

 دوجو نأ ىلع ملعلا لاحي ملف .ةفص هنوك ليحي افوصوم هنوكو ءافوصوم

 عطاوقلا هذه عم ةجاح يأو .عامجإلاو عمسلا ىلع ملعب سيل ىلاعت يرابلا

 .©9(عمسلا ىلإ كلذ يف ءاجتلالا ىلإ نيهاربلا نم

 ىلع اهتدايزو تافصلا نيب رياغتلا ىلع قحلا لهأ عامجإ ىوعد ةحص عمو
 هذه نأب نظلا نم نيمرحلا مامإ مالك هب يحويام أطخلا نم هنإف «تاذلا

 امك حيحص قيرط لقعلاب اهتابثإ قيرطف .عامجإلا الإ ال قيرط ال ماكحألا
 تاذلا اهب داري هنأو تاذلاب دارملا ديدحت نم دبالو .داشرإلا حراش نع انلقن

 ةدوجوملا ةيهلإلا تاذلا نأل تافصلا ةافن اهب رقي يتلا تافصلا نع ةدرجملا

 .اهتافصب الإ ةدوجوم نوكت ال جراخلا يف

 ليق ؟ال مأ تاذلا ىلع ةدئاز هتافص له ليق اذإو) مالسإلا خيش لوقي

 .اهيلع ةدئاز تافصلاف .«تافصلا ةافن اهب رقي ىتلا ةدرجملا تاذلاب ديرأ نإ

 اهتافصب الإ ةدوجوم نوكت ال كلتف جراخلا يف ةدوجوملا تاذلاب ديرأ نإو
 تناك نإو تافصلاب ةفصتملا تاذلا ىلع ةدئاز تسيل تافصلاو .ةمزاللا

 .©«9(تافصلا نع اهدرجت ردقي يتلا تاذلا ىلع ةدئاز

 :ةيحلإلا تاذلل تافصلا ةرياغم مدع :اعبار

 «تاذلا ىلع ةدئاز تافصلا نأب نيمرحلا مامإ لاوقأ نم مهفي الأ يغبنيو

 ةيريغلا قالطإ نأ هيأر لب تاذلا ريغ تافصلا نأ قالطإ زاوج ىري هنأ

 نوعطقت لهف) :نيمرحلا مامإ لوقي .هعنم ىلع عامجإلا داقعنال كلذو , عنتمي

 عنمن امم اذه :انلق ؟هتاذو ىلاعت يرابلا تافص يف ةيريغلا قالطإ نم عنملاب

 اهنأب تافصلا فصوت ال اكو ,هقالطإ عنم ىلع ةمألا قافتال ءاعطق هنم

 ."9(يه اهنإ لوقي الف تاذلل رايغأ

 .4 ص .داشرإلا حرش (47
 5 7/ ص ه 3 لئاسملاو لئاسرلا ةعومج (44)

 18 ص داشرإلا (49)

 د 20/-



 ءاتابثا وأ ايفن تافصلاو تاذلا نيب ةرياغملا وأ ةينيعلاب مكحلا نأ عقاولاو

 ىنعملا نايب نم دبالف لامجإلا نم نيتظفللا نيتاه يف ال ليصفت ىلإ جاتحي

 ءالع فقوم وه اذهو ءاتابثإ وأ ايفن هب مكحلا لبق اهنم لكل دوصقملا
 .فلسلا

 تافصلا نع كفنت ال ةفوصوملا تاذلا نأ قيقحتلاو) مالسإلا خيش لوقي

 .(. . .تافصلا نع ةيلاخ تاذ دوجو نكمي الو الصأ

 :لوقن الو فوصوملا يه ةفصلا لوقن ال :ةمئألا تلاق ...) :لاق مث

 .لامجإ هيف ريغلا ظفل نإف هريغ يه الو ءوه يهال :لوقن ال انأل هريغ يه
 نامز وأ دوجوب هبراقامو رخآلا اههدحأ نراقام وأ ءىشلل نيابملا هب داري دق

 .رخآلاب ملعلا مدع عم امهدحأب ملعلا زاجام :نيريغلاب داريو ناكم وأ
 .اهريغ ةلمجلا ضعب الو فوصوملا ريغ ةفصلا تسيلف لوألا ىلعو

 فلسلا عنتماف ءاهريغ ةلمجلا ضعبو فوصوملا ريغ ةفصلاف يناثلا ىلعو

 لامجإلا نم كلذ يف امل اتابثإو ايفن ةفصلا ىلع ريغلا ظفل قالطإ نم ةمئألاو

 .2)(سيبلتلاو
 دقتعنو) :الئاق تافصلاو ءامسسألا هباتك يف ةديقعلا هذه نلعي يقهيبلاو

 اهيف لوقن الو هب ةدوجوم لازت الو هتاذب ةدوجوم لرت مل اهنأ هتاذ تافص يف

 .9""2(اهريغ الو يه وه الو هريغ الو وه اهنإ
 فوصوملا نيع ال ةفصلا :مهضعب لوقي دقو) :ةيواحطلا عراش لوقيو

 فوصوملا تاذ نيع تسيل ةفصلا نأ وهو .حيحص ىنعم هل اذهو .هريغ الو

 فوصوملا لب ؛فوصوملاريغ تسيلو ءاهريغ يه لب ةدرجم نهذلا اهضرفي يتلا
 ةسدقملا تاذلاب تذع دقف هللاب ذوعأ تلق اذإف .ددعتم ريغ دحاو هتافصب

 نم هجوب لاصفنالا لبقت ال يتلا ةتباثلا ةسدقملا لامكلا تافصب ةفوصوملا

 . ١ ”(هوجولا

 ."ال - "6 ص #” ج يواتفلا عومجم )٠٠١(
 .184 ص ١. ج تافصلاو ءامسألا 06١01١

 .514 ص ةيواحطلا حرش ٠١9(
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 :نآلا ناتقولخم رانلاو ةنحلا  اسماخ

 نم ةدئافال ذإ .نآلا نيتقولخم اتسيل رانلاو ةنجلا نأ ىلإ ةلزتعملا تبهذ

 مدآ اهنم جرخأ يتلا ةنجلاب دارملا اورسفو 27باقعلاو باوثلا موي لبق اهقلخ
 اجتحم ةلزتعملا هيلإ بهذام ىينيوجلا لطبأف ءايندلا نيتاسب نم ناتسب اهنأب

 مامإ لوقي ذإ عامجإلا اذه نع اجورخ مهريسفت ربتعاو «عامجإلاب مهيلع

 نأ اومعزو هرانلاو ةنحلا قلخ ةلزتعملا نم فئاوط تركنأ دقو) :نيمرحلا

 ف هيلع ةيآلا تصنام اولمحو «باقعلاو باوثلا موي لبق اهقلخ نم ةدئافال

 نيدلاب بعالت اذهو ءايندلا نيتاسب نم ناتسب ىلع مالسلا هيلع مدآ ةصق

 .©"9(نيملسملا عامجإ نع لالسناو

 هيلع مدآ اهنم جرخأ يتلا ةنحجلا نأ ىلع اوعمجأ نيملسملا نأ ىري وهف

 .©2029نآرقلا صنب لبق نم هتبثأ اك
 يتلا ةنجلاو) يواتفلا عومجم يف ءاج ذإ لوقلا اذه مالسإلا خيش ديؤيو

 .دلخلا ةنج : يه ةعاملاو ةنسلا لهأو ةمألا فلس دنع هجوزو مدآ اهنكس

 كلذ ريغ وأ ةدج ضرأب وأ .دنهلا ضرأب ضرألا ف ةنج اهنإ :لاق نمو

 اذه نإف .نيعدتبملا نيملكتملا مهناوخإ نم وأ «نيدحلملاو ةفسلفتملا نم وهف

 .لوقلا اذه دري ةنسلاو باتكلاو « ةلزتعملاو ةفسلفتملا نم هلوقي نم هلوقي

 .9'"23(لوقلا اذه نالطب ىلع نوقفتم اهتمئأو ةمألا فلسو

 : هتايح رخخآ يف ليوأتلا نم عنملا - اسداس

 ليوأتلا نم عنملا نم - هتايح رخآ - هيلإ بهذ ايف نيمرحلا مامإ دنتسا
 اك تافصلا تايا رهاوظب قلعتي (يف كلذو .كلذ ىلع ةباحصلا عامجإ ىلإ

 ف تدرو ىتلا رهاوظلا ف ءالعلا كلاسم فلتخا دقو) :لاقف :(9١0قبس

 .ثحبلا نم "07 ص رظنا *٠١(
 ."ا/ل8 ص داشرإلا )٠١5(

 .ثحبلا نم 550 ص عجار )٠١6(
 ) )1١5ص 04 ج يواتفلا عومجم 1407.

  25ص ةيواحطلا حرش 9:94"
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 بجوم ىلع اهؤارجإو ءاهاوحف داقتعا قحلا لهأ ىلع عنتماو «ةنسلاو باتكلا
 جبمملا اذه مزتلاو اهليوأت مهضعب ىأرف ءاهنم ناسللا بابرأ ماهفأ هردتبت ام
 ىلإ فلسلا ةمئأ بهذو للك لوسرلا نئس نم حصي امو .باتكلا يأ ىف

 ىلإ اهيناعم ضيوفتو ءاهدراوم ىلع رهاوظلا ءارجإو «ليوأتلا نع فافكنالا
 .ةمألا فلس عابتا ءالقع هب هللا نيدنو ايأر هيضترن يذلاو «ىلاعت برلا

 عامجإ نأ :كلذ يف عطاقلا يعمسلا .ليلدلاو « عادتبالا كرتو عابتالا ىلوألاف
 .2"2(ةعيرشلا مظعم دنتسم وهو ةعبتم ةجح ةمألا

 :رحسلا عوقو تابثإ - اعباس

 ءالقع هزاوج ىلع للد نأ هجهنم ناكو رحسلا عوقوب نيمرحلا مامإ دقتعي
 نارقلا هتابثإ يف ةيعمسلا ةلدألا لمعتساو ءاعمس هعوقو ىلع للد مث

 توبث ىلع ةيعمس دهاوش تدهش دقو) :نيمرحلا مامإ لوقي .عامجإلاو
 نيرسفملا قافتا عم قلفلا ةروس اهنمو «تورامو توراه ةصق اهنم ءرحسلا
 لك هللا لوسرل يدوهيلا مصعأ نب ديبل رحس نم ناكام اهوزن ببس نأ ىلع
 .(ناورذ رئب يف ةفوعار تحت ةطاشمو طشم ىلع هرحس هنإف

 لهأ مهو .همكح يف اوفلتخاو رحسلا دوجو ىلع ءاهقفلا قفتاو) :لاق مث
 دقف ةلزتعملا ةلاثحب مهقافنا عم ةربع الو عامجإلا دقعني مهبو .دقعلاو لحلا

 .""*(اعوقوو ازاوج رحسلا تبث
 نوكو قساف ىلع الإ رهظي ال رحسلا نوك يف عامجإلا ىلع دمتعا اك

 القع كلذ ىلع ليلدتلا نكمي ال ذإ .قسافلا دي ىلع رهظت ال ةماركلا

 ىلع رهظت ال ةماركلاو قساف ىلع الإ رهظي ال رحسلا نأ اوملعا من) :لوقي
 .©211(ةمألا عامجإ نم ىقلتم هنكلو لقعلا ىضتقم نم كلذ سيلو ,قساف

 :ءايبنألا ةمصع - انماث
 ةزجعملا لولدم نأل ءالقع بذكلا نم ءايبنألا ةمصع نيمرحلا مامإ تبثأ

 ."؟ ص ةيماظنلا )٠١8(

 ."”؟7» ص .داشرإلا )٠١09(
 ."”؟# ص ءداشرإلا )١٠١١(

-5590- 



 سشحاوفلا امأ :انلق يصاعملا نع مهتمصع بجت له ليق نإف) : نيمرحلا

 دهشي الو ءاعامجإ اهنع ءايبنألا ةمصع بجتف ةنايدلا ةلقو طوقسلاب ةنذؤملا

 لولدم ضقاني امنع ةمصعلا بوجوب لقعلا دهشي امنإو «لقع كلذل
 , 2301١10 (ةزجعملا

 نوملسملا عمجأف) لاق ذإ ضايع يضاقلا كلذ ىلع عامجإلا ىكح نمو

 .2(9١2(تاقبوملا رئابكلاو شحاوفلا نم ءايبنألا ةمصع ىلع

 :لاقف يدمآلا هيلع صن اقلطم ال ادمع ناكام ىلع مهعامجإ نأ رهاظلاو

 نع مهتمصع ىلع ةيوشحلا ىوس ةمألا تقفتا دقف رئابكلا نم ناك نإف)

 رئابكلا امأ) فقاوملا بحاص لوقيو .١2(ليوأت الو نايسن ريغ نم هدمعت

 ,0192(نورثكألا هزوجف اوهس امأو روهمجلا هعنمف ادمع

 ."ه5 ص .داشرإلا )١١١(

 ١١( ج افشلا ١ ص 8#7.
 )*١١( ج يدمآلل ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ١ ص يزارلل ءايبنألا ةمصع رظنأو .754 ص 7.

 ) )1١15.#"هو ص فقاوملا
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 يناثلا لحفلا

 ءارآ ىلع بيقعتلا عم دئاقعلا ىلع عامحإلاب فلسلا ءاملع لالدتسا

 نيمرحلا مامإ

 : تصمت

 ءالالدتساو اريظنت عامجإلا نم نيمرحلا مامإ فقوم انفرع نأ دعب
 هب لالدتسالاو عامجإلا نم فلسلا فقوم يبيقعتلا لصفلا يف انه ضرعنس

 .ةصاخ ةفصب دئاقعلاو ةماع ةفصب ةينيدلا ماكحألا ىلع

 دئاقعلاو ماكحألا ىلع يعمسلا لالدتسالا يف هتلزنم عامجإلل نأ عقاولاو

 اذهو ءةنسلاو باتكلا دعب ةيمعألاو ةجردلا يف يتأي وهو .فلسلا ءاملع دنع
 نبال لوق وهو ,حيرش يضاقلل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع رمأ ىضتقم

 اب ضقا حيرش ىلإ رمع بتك) :مالسإلا خيش لوقي .2سابع نباو دوعسم
 ىضق هب ابف دجت مل نإف .هللا لوسر ةنس يف ابف دجت مل نإف .هللا باتك يف

 مث باتكلا مدق رمعو .سانلا هيلع عمجأ ابف ةياور يفو .كلبق نوحلاصلا
 ةنسلا مث باتكلا مدق ءرمع لاقام لثم لاق دوعسم نبا كلذكو .ةنسلا

 ةنسلا يف اب مث باتكلا يف اب يتفي ناك سابع نبا كلذكو .عامجإلا مث

 ءرمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا :هلوقل رمعو ركب يبأ ةنسب مث
 ةباحصلا رهشأ نم مهو سابع نباو دوعسم نباو رمع نع ةتباث راثآلا هذهو
 .235(باوصلا وه اذهو ءاضقلاو ايتفلاب

 ىلع هب لالدتسالا ةلاصأو ةيمهألا نم ةباثملا هذه, عامجإلا ناك اذإو

 فلسلا ءاملع يأرل ةصالخ لصفلا اذه يف مدقن اننإف .دئاقعلاو ماكحألا

 )١١9( ج يواتفلا عومجم ١9 ص 5٠١ 0 5١١.
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 مامإ نع هانمدق اب ةنراقم .هعاونأو هتيجحو هطورشو هعوقوو هموهفم يف
 نم مهفقومو دئاقعلا ىلع هب مهتالالدتسا ركذن نأ لبق كلذو نيمرحلا

 .ادر وأ الوبق هب نيملكتملا لالدتسا

 ءاملع عمتجت نأ) مالسإلا خيش لوقي امك فلسلا ءاملع دنع عامجإلا موهفم

 يف ءاجام قفاوي مالسإلا خيش هلاقامو 01 (ماكحألا نم مكح ىلع نيملسملا

 . نيمرحلا مامإل صيخلتلا

 : هراكنإ 5 دمحأ مامإلا مالك هيجوتو هعوقو - "؟

 نم راكنإب دادتعا الو .نيملسملا ةماع نيب هيلع قفتم رمأ عامجإلا عوقو

 يف ناكام وه هب عوطقملا عامجإلا نأ ىري مالسإلا خيش ناك نإو , هركنأ

 : مالسإلا خيش لوقي ءابلاغ هب ملعلا رذعتيف مهدعب امأ .ةباحصلا دهع

 لهأو ةيفوصلاو ءاهقفلا نم نيملسملا ةماع نيب هيلع قفتم وهو عامجإلا)
 ةلزتعملا نم عدبلا لهأ ضعب هركنأو .ةلمجلا يف مهريغو مالكلاو ثيدحلا

 رذعتيف كلذ دعب ام امأو ,ةباحصلا هيلع ناكام وه هنم مولعملا نكل «ةعيشلاو

 ةثداحلا تاعامجإلا نم ركذي ايف ملعلا لهأ فلتخا اذهلو ءابلاغ هب ملعلا

 ,05(ةباحصلا دعب

 دمحأ مامإلا مالك ءاملعلا مهفي فيكف انمدق اك عامجإلا عوقو ناك اذإو

 :هللادبع هنبا ةياور يف دمحأ مامإلا لاق دقف عامجإلا ىوعد هيف ركني يذلا

 رشب ىوعد هذه «ءاوفلتخا دق سانلا لعل .بذك دقف عامجإلا ىعدا نم)

 يزورملا ةياور يفو ءاوفلتخا سانلا ملعأ ال :لوقي نكلو مصألاو يسيرملا
 .مهمهتاف اوعمجأ نولوقي مهتعمس اذإ اوعمجأ لوقي نأ لجرلل زوجي فيك
 .زاج افلاخم مه ملعأ ال ينإ لاقول

 .5284 ص أ ج يواتفلا عومج (015)

 ."8غ١ ص ١ ج يواتفلا عومجم )١١7(

-4554- 



 نكلو ؛نوعمجم سانلا نأ هملعأ ام بذك اذه :بلاط يأ ةياور يف لاقو

 يف لاقو .سانلا عامجإ هلوق نم نسحأ وهف افالتخا هيف ملعأ ال :لوقي

 سانلا لعل .عامجإلا يعدي نأ دحأل يغبني ال :ثراحلا نبا ةياور

 , "1اوفلتحخا

 لعب عامجإلا ىعدي نمل هراكنا ىلع دمحأ مامإلا مالك مالسإلا خيش لمح

 .ةدومحملا ةثالثلا نورقلا دعب وأ نيعباتلا دعبو مهدعبو ةباحصلا

 لاق «دمحأ مامإلا» يأ هنإف) :هلوقب عامجإلاب دمحأ مامإلا جاجتحا هليلدو

 بوجولا مدع يفو ةيآلا لوزن يف عامجإلا ىعدا :مامإلا فلخ ةءارقلا يف

 ,21(رهجلا ةالص ىف

 يأ» هدارم سيلو) :قباسلا دمحأ مامإلا مالك اهجوم ميقلا نبا لوقيو

 ناك نمب اولب ثيدحلا ةمئأو دمحأ نكلو ,عامجإلا دوجو داعبتسا (دمحأ مامإلا

 دمحأو يعفاشلا نيبف ءاهفالخ ىلع سانلا عامجإب ةحيحصلا ةنسلا مهيلع دري

 يف يعفاشلا لاق ءاهلثمب نئسلا در زوجي ال هنأو .بذك ىوعدلا هذه نأ

 ركنأ دقو اضيأ لاقو ءاعامجإ سيل عازن هيف ملعي الام :هنع عيبرلا ةياور

 .اهنالطب نيبو عامجإلا ىوعد هعزانم ىلع
 يتلا ضئارفلا لج يف ريثك هللا دمحب معن تلق ؟عامجإ نم لهف لاق

 فرعي ادحأ دجت م (سانلا عمجأ) تلق اذإ يذلا وه كلذو ءاهلهج عسي ال

 نم اهب قدصي يتلا يه قيرطلا هذهف .عامجإب اذه سيل كل لوقي ائيش
 ,2070(هعورف نود ملعلا لوصأ نم ءايشأ يفو اهيف عامجإلا ىعدا

 دنع لجأ ِِلك هللا لوسر صوصنو) :نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا لاقو
 هنومضم عامجإ مهوت اهيلع اومدقي نأ نم ثيدحلا ةمئأ رئاسو دمحأ مامإلا

 ملعي مل نم لكل غاسو .صوصنلا تلطعتل غاس ولو ,فلاخملاب ملعلا مدع

 وه اذهف .صوصنلا ىلع فلاخملاب هلهج مدقي نأ ةلأسم مكح يف افلاخم

 )١1١6( ةيزوجلا ميقلا نبال نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعا رظناو ,2575ه ص قعاوصلا رصتخم ج١١

 9١, ص

 .584 ص هقفلا لوصأ يف ةدوسملا (19١ر
 ."5"7 2 "578 ص قعاوصلا رصتخم )١١(
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 ذعب هنظيام ال ,ءعامأالا ىوعد ذاشلاو دمحأ مامإلا هركنأ ىذلا
 صعب عم وا ىوعد نم يعف 0 2

 ,(050(هدوجول داعبتسا هنأ سانلا

 :عامإلا طورش © و

 يف رصعلا ضارقنا طرتشي مالسإلا خيش نإف عامجإلا طورشب قلعتي ايفو

 .هب لمعلاو هتيجح يف اطرش هاري الو عامجإلا رارقتسا

 ولو .عامجإلا عوقو نيح نم ةجح مهعامجإ نوكي نيعمجملا نأ ىري وهف

 زاوج عم اروف هعابتا بجي يذلا لوسرلا لوق لثم سأب الف مهدحأ عجر
 .نيعمجملا ضارقنا ىلع فقوتي ال مهعابتا نأ ىري هنإ يأ .خسنلاو ليدبتلا

 مهتايح يف مهفلاخ نم لمشت مهليبس ريغ عابتا اهيف هللا مذ يتلا ةيآلا نأل

 مهوقب جتحي نأ هجوتملا انإو ...) :.مالسإلا خيش لوقي .مهضارقنا لبق
 يف اهب اوجتحا يتلا ةيآلا نأل .اطرش رصعلا ضارقنا ناك نإو مهتايح يف

 مهفلاخ نم اهب ىلاعت هللا مذ 04"2َنيِنمْوُخَأ ليبَس َرْيَغ ُعتيَول :ىلاعت هلوق
 يف ِهلك يبنلا اهلبق سانلا ىلع مهتداهش كلذكو مهضارقنا لبق مهتايح يف

 ىلإ مهقافتا عابتا اعيمج مهيلع بجو اوقفتا اذإ مهألف اضيأو .ديهشلا ةايح

 هب رمأي |(يف لوسرلا ةعاط انيلع بجي اك اذهو ءمهنيب فالخ ثدحي نيح
 مدع لصألا نأل كلذو «ىلاعت هللا نم رييغت وأ خسنب هلدبت زاج نإو

 أطخ ىلع اوقفتا مهنأ بابلا ينام رثكأف اوعجر اذإ مث .مهلاوقأ ءاقبو مهعوجر
 ماود نع نوموصعم مه امنإو لئاقلا اذه دنع زئاج اذهو .هيلع اورقي '

 أطخلا كلذ ىلع سانلا مهعبتي ثيحب نامزلا لطي مل اذإ بيرق اذهو ءأطخلا

 . "9 (ةلاسرلا يف زوجيال (ى زوجي الف كلذ عم امأف «هتلازإ نكميال هجو ىلع
 لاح يف نيدوجوم نيدهتجم اوراص نيذلا ناك نإف) مالسإلا خيش لاقو

 وأ مهمدع ةلزنمب نيدهتجم ريغ مهدوجو ذإ كلذل رثأ الف نيلوألا عامجإ

 نكل نيلوألا رصع ضارقنا لبق نيدهتجم اوراص نإو انايبص وأ ارافك مهدوجو

 ٠". ص ء١ ج نيملعلا بر نع نيعقوملا مالعا )١1١(
 ١١6. ةيا ءاسنلا ةروس (١١؟)

 .584 - ؟88 ص ةدوسملا )١59(

 عة"



 مدقتملا عامجإلاب قوبسم فالخلا اذهف .مهرصع ضرقنا ىتح مهوفلاخي مل

 الب لوألا عامجإلا ةحص يف هرصع ضارقنا ربتعي ال قحاللا دهتجملا نأل

 رمتسا امل كلذ ربتعا ول ذإ بير الف قفاو اذإ امأ ءتكس وأ قفاو اذإ ددرت

 هل. غوس نإو فلاخي نأ هانعنم اذإ اضيأ كلذكف تكس اذإ امأو .عامجإ

 ضرقنا نيعمجملا نإف .هطورشب مت دق عامجإلاف فلاخي مو فلاخي نأ

 ,059(فالخ ريغ نم مهرصع

 حضتي اذهو نيملسمو ءالع نوعمجملا نوكي نأ مالسإلا خيش طرتشيو

 ءاملع عمتجي ن أ) هنأب هفرع ثيح هركذ قبس اى عامجإلا ىنعمل هنايب نم

 .©"2(ماكحألا نم مكح ىلع نيملسملا

 لوصألاو ثيدحلا لهأ يأرب دتعيال نم لوق مالسإلا 3 دقتنا دقو

 لوقب عامجإلا يف ةربعلا نأو داهتجالا لهأ نم اوسيل مهنأ ةجحب عامجإلا يف

 مهريغ نود نيدهتجملاب رابتعالا :لاق نم لوقو) :لوقي كلذ يفو نيدهتجملا

 ةقيقح ال مالك مهوحنو لوصألا لهأ وأ ثيدحلا لهأ فالخب ربتعيال هنأو

 اهتلدأب ماكحألا عيمج ةفرعم ىلع ةردق هل نم مهب ديرأ نإ نيدهتجملا نإف هل

 هنود وه نم ملعتي ناك ةمألا لضفأ لب .كلذك وه نم ةمألا يف سيلف

 لالدتسالا ةفرعم ىلع ردقي نم هب ىنع نإو .هدنع سيل ةنسلا نم ائيش
 لوصألاو ثيدحلا لهأ نم ريثك يف دوجوم اذهف .ةلمجلا يف ماكحألا ىلع

 اهتلدأبوأ عورفلا يف (نم) ريثكب مهنم رهمأ ءاهقفلا ضعب ناك نإو مالكلاو

 ةلدألا نايعأ ةفرعم يف هنم رهمأ نوكي دقف ءاهيف لاوقألا لقنب وأ ةصاخلا

 زييمتلاو اهيلع ظافلألا تالالدو اهفيعضو اهحيحص نيب قرفلاو ثيداحألاك

 نينمؤملل يه |نإ ةمصعلا ةلمجلابو .«ليلدب سيلاموم يعرش ليلد وهام نيب
 نوقفاوم مهرئاسف ءيش ىلع مهؤالع قفتا اذإ نكل .مهضعبال دمحم ةمأل

 هللا ىلإ هيف اوعزانت ام در بجو ادحاو عزانملا ناك ولو اوعزانت اذإو ؛.ءاللعلل

 . ""0(لوسرلاو
 .5884 ص ةدوسملا )١175(

 .ثحبلا نم 4554 ص رظنا (١؟6)

 5١4. ص «تاوبنلا (1؟5)

 -55ا0/-



 :هتحح - 5

 دئاقعلا تابثإ يف فلسلا اهكلس يتلا ةيعمسلا جهانملا نم جهنم عامجإلا

 عامجإ تبث اذإو) مالسإلا خيش لوقي .هنع جرخي نأ دحأل زوجي الو ماكحألاو

 ةمألا نإف مهعامجإ نع جرخي نأ دحأل نكي مل ماكحألا نم مكح ىلع ةمألا
 ,059(ةلالض لع عمتجت ال

 ةنسلاو باتكلا :عابتالا ةبجاولا ةجحلا تناك اذهلف) :اضيأ لوقيو

 «لاحب هكرت زوجي ال عابتالا بجاو .هيف لطاب ال قح اذه نإف عامجإلاو
 دحأل سيلو .لوصألا هذه هيلع تلد امت ءيش كرت زوجيال بوجولا ماع

 , (059(هيلع تلد ام ءيش نع جورخ ا

 الو هعابتا بجي ةجح عامجإلا نأ نوري فلسلا ءالع نأ انل نيبتي اذهبو

 . عامجإلا هيلع لد ءيش كرت زوجي

 : عامجإلا ةيجح ىلع ةلدألا -

 يعفاشلاف ةنسلاو نآرقلاب - ةيجح نوتبثي فلخلاو فلسلا روهمج نإ

 نمو» ىلاعت هلوقب لدتسي ذإ ,نارقلاب عامجإلا ةيجح تبثي - قبس :امك

 ام هّلوُن َنيِنمْؤْل ليس َريَغ ْعَبَم دش هَل نتا دْعَب نم َلوُسَرلآ ققاَشُي

 .2594(ريِصَم َتَءَسَو منهج هِلّصْنَو لَو

 . "7 عامجإلا ةيجح ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالا هجو قبس اهيف انركذ دقو

 .©"ءاهقفلاو نييلوصألا نم ريثك اهب داهشتسالا ىلع هعبات دقو

 هنإف عامجإلا ةيجح ىلع ةيآلا هذهب جاجتحالا هريغو نيمرحلا مامإ. عنم امأو

 :هلوق عامجإلا ىلع اهب جتحي يتلا ةروهشملا ةيآلاو) :هلوقب مالسإلا خيش هلطبي

 . م5 ص ١ حج ,ىربكلا يواتفلا 01759(2)

 ) )1١1748ص 8 َج ةيميت نبا_يواتف عومج 6.

 )١19( ةيا ءاسنلا ةروس ١١6.

 .ثحبلا نم 42٠١ ص رظنا ١1١١(

 .588 ص ا #*” جا ديهمتلاو 27588 ص ةدوسملاو .1728 ص 4 ج يواتفلا عومجم رظنا (181
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 نينو ٍليِبَس َرْيَغ بتي ئَدْحلآ هل َنييَناَم دعب نم َلوُسَرلَ َقِقاَشي نموإ»

 .00(لوَت اَم هلو
 نمل اهيف مذلا نإف عازنلا دروم ىلع لدت ال اهنإ :لوقي نم سانلا نمو

 اهب يتلا نينمؤملا ليبس ريغ عبتا نمل وأ ءهيف عازن ال اذهو .نيرمألا عمج

 نينمؤملا ليبس نإ وأ ءهيف عازنال اذهو .لوسرلا ةعباتم يهو .نينمؤم اوناك

 نم لوق هوحنو اذهف ءهيف عازن ال اذهو ةنسلاو باتكلاب لالدتسالا وه
 عابتا بوجو ىلع لدت لب :نولوقي نورخآو عازنلا لحم ىلع لدت ال :لوقي

 اوبيجي ملو مهمالك نم فرع دق |ى هوفلكت ام كلذل اوفلكتو اقلطم نينمؤملا
 .ةيفاش ةبوجأب كقئلوأ ةلكسأ نع

 ميرحتو نينمؤملا ليبس عابتا بوجو ىلع لدت اهنإ :طسولا ثلاثلا لوقلاو
 .ىدهلا هل نيبتام دعب نم لوسرلا ةقاشم ميرحت عم نكلو .مهليبس ريغ عابتا
 |[ى امههمزالت يفني ال نكل .مدقت اك اذهو اذه نم لك مذ ىلع لدي وهو
 طقف لوسرلا ةقاشمل اقحال امإ مذلا لوقن ةقيحو هلوسرو هللا ةعاط يف ركذ
 اب لب امهنم دحاوب قحلي ال مذلا نوكي نأ و أ طقف مهليبس ريغ عابتاب وأ

 اهنم لكب وأ ءرخآلا نع درفنا نإو امهنم لكب مذلا قحلي وأ اعمتجا اذإ

 .رخآلل امزلتسم هنوكل

 اعئاض رخآلا ركذ ناك طقف امهدحأ رثؤملا ناك ول هنأل نالطاب نالوألاو

 لوسرلا ةقاشم نإف اعطق لطاب |هنم دحاوب قحلي ال مذلا نوكو .هيف ةدئافال

 درفنا نإو اهنم لكب مذلا قوحلو .هعبتا نمع رظنلا عطق عم ديعولل ةبجوم
 .عومجملا ىلع وه انإ اهيف ديعولا نإف ةيآلا هيلع لدت ال رخآلا نع

 مزلتسم هنأل ديعولا يضتقي نيفصولا نم الك نأ وهو رخآلا مسقلا يقب
 مالسإلاو نآرقلا ةفلاخمو لوسرلاو هللا ةيصعم يف كلذ لثم لاقي امك .رخآلل
 وهف مالسإلاو نآرقلا نع جرخ نم وأ مالسإلاو نارقلا فلاخ نم :لاقيف

 .مُويْلاَو هِلْسُرَو هبتكَو هتكتلمَو للأب ُرْفْكَي نموإ» :هلوق هلثمو رانلا لهأ نم

 ١10( ةيآ ءاسنلا ةروس ١1١6.
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 مزلتسي لوصألا هذه نم لكب رفكلا نإف 204اَديعَب ااالَض َّلَض دَقَف رخآلا
 بتكلاب رفك ةكئالملاب رفك نمو «عيمجلاب رفك هللاب رفك نمف «هريغب رفكلا

 رخآلا مويلاب رفك اذإ كلذكو هبتكو هلسر بذك اذإ هللاب ارفاك ناكف .لسرلاو
 .ارفاك ناكف لسرلاو بتكلا بذك

 َّقَلآ َنوُمَتْكَتَو لطلاب قل َنوُسِبْلت 4 بتتكلا َلهأَيِ» : هلوق كلذكوا

 0 0 ضتقم |مهنم لكو نيفصولا ىلع مهمذ 294؟َنوُمْلْعَت منَ
 و و لطبلاب ّقَحلآ وسبل الو» : هلوق يف اعيمج |منع ىجن اذهلو نامزالتم

 هب اف هب هاطغف لطابلاب قحلا سبل نم هنإف 0” َنوُمْلَعَت مننا 58

 سبل يذلا لطابلا لاز هنيب ول ذإ .لطاب هنأ نيبت يذلا قحلا متكي نأ مزل
 .قحلا هب

 ريغ عبتا دقف هقاش نمو .نينمؤملا ليبس ريغ عابتاو لوسرلا ةقاشم اذكهف

 لعج دق هنإف اضيأ هقاش دقف مهليبس ريغ عبتا نمو .رهاظ اذهو .مهليبس

 .مذلا يف رثؤم فصو هنأ ىلع لدف ء.ديعولا يف الخدم هل

 مذ بجوت ةيآلاو .اعطق مهليبس ريغ عبتا دقف مهعامجإ نع جرخ نمف
 نامزالتم اهبنأل :انلق .لوسرلا ةقاشم عم هتمذ |(نإ يه :ليق اذإو .كلذ

 .لوسرلا نع اصوصنم نوكي هنإف نوملسملا هيلع عمجأ ام لك نأل كلذو

 نكلو ء.هلل فلاخم لوسرلل فلاخملا نأ اك لوسرلل فلاخم ممل فلاخملاف

 .©00(باوصلا وه اذهو لوسرلا هنيب دق هيلع عمجأ ام لك نأ يضتقي اذه

 عامجإلا ةيجح ىلع ةقباسلا ةيآلاب جاجتحالا ةحص انل حضتي اذكهو

 .كلذ يف اهتيجح مدع يعدي نم ىوعد نالطبو
 ْمُكَتَلَعَج كلذكو» : ىلاعت هلوق اضيأ عامجإلا ةيجح ىلع ججحلا نمو

 ,1594/ٌديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسّرلآ َنوُكَيَو ٍسانلآ ُلَع َءاَدهش ًاونوكتل اًطَسَو مآ

 )١0( ةيآ ءاسنلا ةروس ١5.
 )١84( ةيآ نارمع لآ ةروس ١لا.

 . 47 ةيآ ةرقبلا ةروس (1١ه)
 .1514 - 1١97 ص 88 ج يواتفلا عومجم (15)

 1١147., ةيا ةرقبلا ةروس )*١(
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 أ زوج الو) باطخلاوبأ لوقي 3 ةلالدلا هجوو لدعلا رايخلا طسولاف

 ىلع مهعيج اومدقي نأ زوجي هن ايم عم ةءاهشلاو ةلادعلب ىلامت بغي

 .058(قح ريغب اودهشي وأ اوئطخي وأ ةيصعملا
 طسولاو) :ةقباسلا ةيآلاب لدتسا نأ دعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو

 ةداهش ماقم مهتداهش ماقأو سانلا ىلع ءادهش هللا مهلعج دقو رايخلا لدعلا

 ( . .لوسرلا

 اودهش اذإف «لطابب اودهشي مل ءادهش مهلعج دق برلا ناك اذإف) لاق مث
 دقف ءىبش نع ىمن هللا نأ اودهش اذإو هب رمأ دقف ءيشب رمأ هللا نأ

 يف هللا ءادهش اونوكي مل أطخ وأ لطابب نودهشي اوناك ولو ءهنع ىمن
 مهنأ هنع نوغلبي ايف ءايبنألا ىكز اك مهتداهش يف هللا مهاكز لب «ءضرألا

 . 279( قحب الإ هللا ىلع دهشت ال ةمألا كلذكو .قحلا الإ نولوقي ال
 ٌليِبَس ُعبتاو» ىلاعت هللا لاقو :الئاق هلالدتسا مالسإلا خيش عبات مث

 . (اهليبس بنا بجيف هللا ىلإ ةبينم ةمألاو 244يلِإ بانا ْنَم

 مُهوُعَبَن َنيِذْنآَو ِراَصْنألاَ َنيِرِجْهْمْلآ نم نول َنوُقِبَسلآَول : ىلاعت لاقو

 , 014 0هَّْع ًاوُضَرَو ُمهنَع هللآ ّىضَر ٍنَسْحِإب

 لماع مهعباتم نأ ىلع لدف «ةمايقلا موي ىلإ نيقباسلا عبتا نمع يضرف

 .©"9لطابلاب ال قحلاب الإ ىضري ال هللاو هللا يضري اهب
 ْتَْجرْخَأ مآ ريخ متك» : ىلاعت هلوقب اضيأ ,مالسإلا خيش لدتسيو

 .5*0(ركتملا نع َنْوَمَتَو فوُرْعْلاب َنوُرُم سائل
 عمتجت ال .قح وهف ةمألا عامجإ امأو) : ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي

 ةنسلاو باتكلا يف كلذب هللا اهفصو امك «ةلالض ىلع  دمحلا هللو  ةمألا

 )١8( ص اء" جا ديهمتلا 3756.

 )١189( ص 6 ج يواتفلا عومجم ل/الا1١ - ١9184.

 )١50( ةيآا نامقل ةروس ١6.
 )١4١( ةيآ ةبوتلا ةروس ٠٠١),

 ١55( ص 19 ج يواتفلا عومجم ١78.

 )*١5( ةيا نارمع لا ةروس ١١١.
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 هنأ سم 0

 لكب نورمأي مهنأب مهل فصو اذهو ةيآلا « . . .ِةّمآ َرْيخ متنك» ىلاعت لاقف

 كلذ يف فورعملاب رمأت مل تناكف لالض وه اب نيدلا يف ةمألا تلاق ولف

 ."429(هيف ركنملا نع هنت ىلو

 ,012(ةلالض ىلع ىتمأ عمتجت ال هلع هلوقب اضيأ فلسلا ءاملع لدتسيو

 نينثالا نم وهو ذفلا عم ناطيشلا نإف ةعامجلا مزليلف» :ِةِلك لوقيو
 ,(0150(لعبأ

 ىلع ةعامجلا موزل ثيح نم - ةلالدلا هجو هللا همحر يعفاشلا نيب دقل

 دحأ ردقي الف نادلبلا يف ةقرفتم مهتعامج تناك اذإ) :الئاق عامجإلا ةيجح

 نم ةعمتجم نوكت نادبألا تدجو دقو نيقرفتم موق نادبأ ةعامج مزلي نأ

 ىنعم مهتعامج موزلل نكي ملف ائيش عنصي ال نادبألا عاتجا نألو نكمي ال

 ,(19((هيف ةعاطلاو ميرحتلاو ليلحتلا نم مهتعامج مهيلع ام الإ

 ىنعملا يف ايونعم ارتاوت ترتاوت دق ثيداحألا نأ ءالعلا نم عمج ىريو

 ذوذشلا مدعو نينمؤملا ةعامج موزل بجيو ةجح ةمألا عامجإ نأ وهو دارملا

 .نيمرحلا مامإل انتشقانم يف كلذ انركذ نأ قبس دقو 0140 مبهنع

 ١ - هيركنم مكحو عامجإلا عاونأ :

 .فلاخملا

 )١5:5( ص 4 ج يواتفلا عومج 6ل!١ - لالا١ا.

 .ثحبلا نم 7517 ص رظنا - هجيرخت قبس )١46(
 ةلاسرلا (لسرم دانسإلا اذهب ثيدحلا) :ققحملا ركاش دمحأ لاقو ةلاسرلا يف يعفاشلا هاور ثيدحلا (14)

 نيتثالا نم وهو دحاولا عم ناطيشلا نإف ةعامجلاب مكيلع) :هيفو هوحنب يذمرتلا ىورو .4/!4 ص
 .نتفلا باتك يذمرتلا نئس (دعبأ
 4١٠4. ص :(4 ج .بيرغ حيحص نسح ثيدحلا اذه :ىسيعوبأ لاق

 ١597( ص ةلاسرلا 2/8 .
 )١54( ج ديهمتلا رظنا ٠ ص  2.54٠0ج يدمآلل ماكحإلا ١ ص ةدوسملا 216 ص 588 - 7185 .
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 نأ ىلإ ليبس ال اذهف :يعطق :ناعون عامجإلا) :مالسإلا خيش لوقي

 .صنلا فالخ ىلع يعطق عامجإ ملعي

 ءاملعلا لاوقأ ءىرقتسي نأب «يئارقتسالاو يرارقإلا عامجإلا وهف ينظلا امأو
 .هركنأ ادحأ ملعي الو نارقلا يف لوقلا رهتشي وأ افالخ كلذ يف دجي الف

 ةمولعملا صوصنلا عفدت نأ زوجي الف هب جاجتحالا زاج نإو عامجإلا اذهف
 ءافتناب مزجي ال هنإف ءاهتحصب ناسنإلا مزجي ال ةينظ ةجح اذه نأل .هب

 نظي ناك اذإ امأو .يعطق عامجإلاف فلاخملا ءافتناب عطق ثيحو .فلاخملا

 ,2420(ةينظ ةجح وهف هب عطقي الو همدع

 ربتعي ينظلاو ةيعطق ةجح ربتعي يعطقلا عامجإلا نأ مالسإلا خيش ىريو

 ؟ةينظ وأ ةيعطق ةجح وه له عامجإلا يف اوعزانتو) :لوقي ةينظ ةجح

 .©"2(ملعأ هللاو ينظ هينظو يعطق هيعطق نأ قيقحتلاو
 ؟ال مأ رفكي له عامجإلا فلاخي نم مكح يف لوقلا ققح اك

 :نيلوق ىلع ؟رفكي له عامجإلا فلاخم يف سانلا عزانت دقو) :لاقف

 هكرتب صنلا فلاخم رفكي اى هفلاخم رفكي مولعملا عامجإلا نأ :قيقحتلاو

 عامجإلا توبثب ملعلا امأو .هب صنلا توبث ملع ايف الإ نوكي ال اذه نكل

 .©"*9(هريفكت عنتميف مولعملا ريغ امأو .عقي ال اذهف اهيف صن ال ةلأسم يف

 :دئاقعلا ىلع نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ -

 ,عامجإلل نييفلسلا ءاملعلا ةرظن نع انمدق يتلا ةساردلا كلت نم انل نيبتي

 اذه يف هتيمهأو لالدتسالاو جاجتحالا قرط نم قيرطك هل مهرابتعا ىدم

 تابثإ يف هتيجحو «ةنسلاو باتكلا دعب ةجردلا يف يتأي ثيح .بابلا
 .ةيدقعو ةيلمع ةيعرشلا ماكحألا

 قافتالا عضاوم نم .ةساردلا كلت هنع تفشك امع رظنلا ضغبو

 نيمرحلا مامإ نيبو - فلسلا ءاملع نم هريغو - مالسإلا خيش نيب فالتخالاو

 )١6١( ص ج يرواتفلا عومجم 0/٠؟.

 ) )1٠6١ص 14 ج يرواتفلا عومجم 35076.
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 ةيجح ىلع مهنيب قافتالا ىدم ىلع انلدت اهنأ الإ ءانمدق ( عامجإلا ةيضق يف

 .ةلاسرلا هذه يف انمامتها عوضوم وهو دئاقعلا ىلع هب لالدتسالا يف عامجإلا
 هبتك يف اهررقي يتلا دئاقعلا نم ريثك تابثإ يف هب لدتسي نيمرحلا مامإف

 امك ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع تابثإ يف هب نولدتسي فلسلا ءالع كلذكو
 .ةيلاتلا ةرقفلا يف ىرتس

 باب يف عامجإلاب مهتالالدتسا نم ةلمح ركذن نأ لبقو - ماقملا اذه يفو

 اقباس هانركذ ام ساسأ ىلع موقت يهو ةيلاتلا ةقيقحلا ررقن نأ بحن -دئاقعلا

 . ةباحصلا دهع يف ناك انإ هب عوطقملا عامجإلا نأ نم مالسإلا خيش نع

 كلذو  دهعلا كلذ يف اهماكحأ تررقت دق ةحيحصلا ةديقعلا تناك الو

 عضوم تناك اهنأ ررقن نأ عيطتسن اننإف  اهيف ةعدتبملا تافارحنا روهظ لبق

 ةريثكلا تاياورلا هيلع لدتام وه اذهو  مهدعب نيعباتلا عامجإ مث  مهعامجإ

 ةتباثلا دئاقعلا لوصأ ىلع مهقافتا يف مهنع تاياورلا ترتاوت ثيح .مهنع

 دئاقعلا ليصافت نم اهتحت جردني امو ناهيإلا ناكرأك 209ةنسلاو باتكلاب

 مويلابو هلسرو هبتكو هتكئالمو  هلاعفأو هتافص يف ىلاعت هللا تاذب ةقلعتملا

 .خلا ..هرشو هريخ ردقلابو هيف امو رخآلا

 ديحوت يف راصنألاو نيرجاهملا لاوقأ تقفتاف) : يزاريشلا هللادبعوبأ لوقي
 مهو ءارهاظ اطرشو ادحاو الوق هردقو هئاضقو هتافصو هئامسأ ةفرعمو هللا

 ةملك تناكف «يتنسب مكيلع لاق نيح كلذ ِةكَي هللا لوسر نع هولقن نيذلا

 ذإ .مهنع ذخألاب انرمأ نيذلا مهو فالتخا ريغ نم قافتالا ىلع ةباحصلا

 تافصلاو ءامسألا نم نيدلا لوصأو ديحوتلا ماكحأ يف هللا دمحب اوفلتخي مل

 لقن امك انيلإ لقنل فالتخا كلذ يف مهنم ناك ولو عورفلا يف اوفلتخا اك

 .لبتح نب دمحأ ةنسلا لهأ مامإ نب هللادبع نمحرلادبع يبأ مامإلل ةئسلا باتك الثم رظنا (16)
 نيقراملا ءاوهألا لهأ ةئيابمو نيفلاخملا ةبناجمو ةنايدلاو ةنسلا لوصأ ىلع ةئابإلاو حرشلا باتكو
 نيسحلا نب دمحم ركب يبأ مامإلل ةعيرشلاو .5807 ت يربكعلا ةطب نب هللا ديبع هللادبع يأل
 .درفتلاو قافتالا ىلع هتافصو لجو زع هللا ءامسأ ةفرعمو ديحوتلا باتك رظناو 55٠0. ت يرجآلا
 حرشو 8٠-890. هدنم نب ىبحي نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأ ظفاحلا مامإلل
 مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا ا ةنسلاو باتكلا 0 ةعامجلاو ةنسلا 8 داقتعا لد
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 ,007(فالتخالا رئاس انيلإ

 مهو ماكحألا لئاسم نم ريثك يف ةباحصلا عزانت دقو) :ميقلا نبا لوقيو

 ةلأسم يف اوعزانتي مل هللا دمحب نكلو ءانايإ ةمألا لمكأو نينمؤملا تاداس

 قطن ام تابثإ ىلع مهلك لب .لاعفألاو تافصلاو ءامسألا لئاسم نم ةدحاو

 ءاليوأت اهوموسي مل .مهرخآ ىلإ مهطوأ نم ةدحاو ةملك ةنسلاو باتكلا هب

 اوبرض الو ءالاطبإ اهنم ءيشل اودبي ملو ءاليدبت اهعضاوم نع اهوفرحي ملو

 اهفرص بجي مهنم دحأ لقي مو ءاهزاجعأو اهرودص يف اوعفدي ملو ءالاثمأ اهل

 اهولباقو .«ميلستلاو لوبقلاب اهوقلت لب .اهزاجم ىلع اهلمحو اهقئاقح نع
 ننس ىلع اهورجأو ءادحاو ارمأ اهلك اهيف رمألا اولعجو .ميظعتلاو ناهيإلاب
 اورقأو .نيضع اهولعج ثيح عدبلاو ءاوهألا لهأ لعف | اولعفي ملو .دحاو
 هوركنأ ايف مزاللا نأ عم .نيبم ناقرف ريغ نم اهضعب اوركنأو اهضعبب
 .009(هوتبثأو هب اورقأ ايف مزاللاك

 :دئاقعلا ىلع عامجإلاب فلسلا ءاملع لالدتسا نم ةلثمأ - 8

 لوقلا عامجإلاب اهتابثإ ىلع فلسلا ءاملع لدتسا يتلا ةيدقعلا اياضقلا نمو
 ناميإلا نأ لوقلا ناك اذهلو) :مالسإلا خيش لوقي .لمعو لوق ناهيإلا نأب

 .ةنسلا رئاعش نم ةنسلا لهأ دنع لمعو لوق

 هللا يضر يعفاشلا نع انركذ دقو .كلذ ىلع عامجإلا دحاو ريغ ىكحو

 ةباحصلا نم عامجإلا ناكو :مألا يف هلوق كلذ ىلع عامجإلا نم هركذام هنع
 ال ةينو لمعو لوق ناهيإلا نإ نولوقي مهانكردأ نمو مهدعب نم نيعباتلاو

 .2300(. .رخاب الإ ةثالثلا نم دحاو يرجي

 دقو) :ىواتفلا عومجم يف ءاج .عامجإلاب هتاومس قوف ىلاعت هنوك اوتبثأ !ك

 رتاوتو هباتك يف هب هللا ربخأ خب ناميإلا هللاب ناميإلا نم هانركذ ايف لخد

 (ةيمهجلاو ةلطعملا وزغ ىلع ةيمالسإلا شويملا عاتجا) هباتك يف ةيزوجلا ميقلا نبا نع القن )١5(
 ٠١١. ص

 )١54( ج ةيزوجلا ميق نبال نيملعلا بر نع نيعقوملا مالعا  02١ص 494.
 )١55( .؟6868 ص «.سارحلا ليلخ دمحم قيقحت ةيميت نبا مالسإلا خيشل .ناهيإلا
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 هتاومس قوف هناحبس هنأ نم ةمألا فلس هيلع عمجأو دع هللا لوسر نع

 260(. . .هقلخ ىلع لع هشرع ىلع
 مهفعأ لمح نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع عمجأ) :ربلادبع نب رمعوبأ لاقو

 وه الإ ٍةملَت ىَوَجَن نم ُنوُكَياَم ىلاعت هلوق ليوأت يف اولاق ليوأتلا

 دحأ كلذ يف مهفلاخامو ناكم لك يف هملعو شرعلا ىلع وه #1007 مِهعباَر

 .090(, . .هلوقب جتحي
 قوف سيل هنأ :لوقلا اذه لئاق دارأ نإف) :مالسإلا خيش لوقيو

 قوفامو هبر ىلإ هب جرعي مل ادمحم نأو هلإ شرعلا قوف الو بر تاومسلا
 .20*(ةمألا فلس عامجإل فلاخم لطاب اذهف .ضحملا مدعلا الإ ملاعلا

 تافصلا نوفني نيذلا ىلع درلا يف عامجإلا ىلع ةبيتق نبا دنتسا دقلو

 مهنأ اومعزو رظنلا يف نورخا قمعتو) :لوقي ذإ ديحوتلا حيحصت ىوعدب
 لثم تافصلا اولطبأف .قلاخلا نع هيبشتلا يفنب ديحوتلا حيحصت نوديري
 لوقن الو ميلحلا لوقن :اولاقف كلذ هابشأ و وفعلاو .لالجلاو ةردقلاو ملحلا
 اوعمسي م مهنأك . ملعب لوقن الو ملاعلا وهو ةردقب لوقن الو رداقلا وهو ملحب

 بقاعيو ملحب وفعي) :اولوقي نأو كوفع كلأسأ) :اولوقي نأ ىلع سانلا عامجإ
 . . (ةردقب

 .©ةليحلا لوحلاو ءهلل ةوقلاو لوحلا نأ ىلع سانلا عمجأو
 مئاق مالكب ملكتم هللا نأ تابثإ يف عامجإلا ىلع ةيميت نبا دنتسا اك

 .هب ةمئاق ةدارإب ديرم هب
 مالكلا نم برلا فصويام امأو) :لاقف ةقولخم ريغ هتدارإو همالك نأو

 ىلع اهتمئأو ةمألا فلس قفتا دقو « ىنسحا هؤامسأ هيلع تلد دقف ةدارإلاو

 ةدارإب ديرم هنأو قولخم ريغ همالك نأو هب مئاق مالكب ملكتم ىلاعت هللا نأ

 ١1:5. ص "* ج يواتفلا عومجم (165)

 .ا/ ةيآ ةلداجملا ةروس )١697(

 )74 )1١648م ص ( ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةيشكارملا ةدعاقلا .

 )١69( صه ج يواتفلا عومجم 556.
 باتك نمض ةبيتف نب ملسم نب هللادبع مامإلل ةهبشملاو ةيمهجلا ىلع درلاو ظفللا يف فتاللتخالا 05٠

 ةفضر < فضيت فلسلا دئاقع
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 . ةقولحم تسيل هتدارإ نأو هب ةمئاق

 قولخم هللا مالك نإ :اولاق نيذلا مهريغو ةلزتعملا نم ةيمهجلا ىلع اوركنأو

 اهتمئأو ةمألا فلس قفتاو .ءاوحلا يف هقلخ مالكب ىسوم ملك هنأو هريغ يف

 .2"(دوعي هيلإو أدب هنم_ قولخم ريغ لزنم هللا مالك نأ ىلع
 هللا مالك نارقلا نأ فلسلا هيلع عمجأ ام يمالك يف لب) :اضيأ لوقيو

 .9""2(قولخم ريغ
 ءاش فيكو ءاش ىتم ملكتي ىلاعت هللا نأ ىلع عامجإلا اركاذ اضيأ لوقيو

 مل :مهريغو لبنح نب دمحأ مامإلاو كرابملا نب هللادبع لاق اذهلو) :لوقي

 اوقفتا اذهلف ةنسلا لهأ ةماع لوق اذهو ءاش فيكو ءاش اذإ (لكتم لزي

 .9”2(قولخت ريغ لزنم هللا مالك نآرقلا نأ ىلع

 هناحبس هنأ ىلع عامجإلاو ةئسلاو نآرقلا لد دقو) : ميقلا نبا لاق دقلو

 مامغلا نم للظ يف يتأيو هدابع نيب ءاضقلا لصفل لزنيو ةمايقلا موي ع يجي

 ىلإ لزنيو ةفرع ةيشع لزنيو ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك لزنيو .ةكئالملاو

 هسفنب اهلعفي لاعفأ هذهو .ةنجلا لهأ ىلإ لزنيو «ةمايقلا موي لبق ضرألا
 نيقولخملاب ةصتخملا ةلقنلاو ةكرحلا يفنب هنع اهيفن زوجي الف ةنكمألا هذه يف

 .239(هب ةصتخملا هلاعفأ مزاول نم تسيل اهنإف
 لوزنلاو ءيجملاب ىلاعت يرابلا فاصتا ىلع عامجإلا ميقلا نبا ىكح دقف

 كلذو ةكرحلاو ةلقنلا مزلتست اهمنأ ةجحب تافصلا هذه يفن عنمو نايتإلاو

 . مزالتلا عنمب

 . كلذ مزلتستال هب ةصتخملا ىلاعت هلاعفأف

 نيملسملا عامجإ نم هيكحي ام ميعن يبأ ظفاحلا نع مالسإلا خيش لقن اك

 .ءيجملاو ءاوتسالاب ىلاعت يرابلا فاصتا ىلع

 نيقثاولا ةجحم» هباتك يف ميعنوبأ ظفاحلا لاق) :مالسإلا خيش لوقي

 .0© ص ةيميت نبال ةيناهفصألا ةديقعلا )١11(
 .55868 ص ه ج يواتفلا عومجم (1517)
 .ؤ9 ص ء١ ج ةيميت نبال لطابلاو قحلا نيب ناقرفلا ةلاسر ىربكلا لئاسرلا عومجم (155)

 .1485 ص قعاوصلا رصتخم )١54(

 - عغهال



 وتسم هشرع ىلع لاع هتاومس قوف هللا نأ اوعمجأو (هفيلأت نيفقاولا ةجردمو

 . .ناكم لكب هنأ ةّيمهجلا لوقت مك هيلع لوتسم ال هيلع

 ص افص ةكئالملاو هدابع نيب. ءاضقلا لصفل ةمايقلا موي ءيجي ىلاعت هنأو

 : لك يبنلا دازو .0اهَض اًفَص ُكَلَكْأَو َكُيَر َءاَجَو :ىلاعت لاق امك

 ءاش 0 رفغيف .هدابع نيب ءاضقلا لصفل ةمايقلا موي ءيجي سدقتو ىلاعت

 نَم ُبّذَعُيَو ُهآَشَي نأ ُرْفْعَنِل :ىلاعت لاق امك ءاش نم بنعيو

 ال ا

 .فيكتلاو هب هيبشتلا يضتقي ال هجو ىلع تافصلا نوتبثي فلسلا ءاملعو

 يئاكلاللا مساقلاابأ نأ ةيميت نبا ركذ دقف .كلذ ىلع عامجإلاب نولدتسيو

 :لاق ةفينح يبأ بحاص نسحلا نب دمحم نع ةنسلا لوصأ) يف ىور دق

 يتلا ثيداحألاو نارقلاب ناميإلا ىلع برغملاو قرشملا نم مهلك ءاهقفلا قفت

 الو ريسفت ريغ نم برلا ةفص يف كي هللا لوسر نع تاقثلا اهب تءاج

 هيلع ناك امم جرخ دقف كلذ نم ائيش مويلا رسف نمف هيبشت الو فصو

 يف اهب اوتفأ نكلو اورسفي ملو اوفصي مل مهنإف ,ةعاجلا قرافو لَو يبنلا

 دق هنأل ةعاجلا قراف دقف مهج لوقب لاق نمف اوتكس مث ةئسلاو باتكلا

 030 (ءيش ال ةفصب هفصو

 نع هيفنو هيبشتلاو ليثمتلا يف يف مالكلا ةلمجلا يفو) : مالسإلا خيش لوقيو

 . .رخآ ماقم هيفنو ميسجتلا يف مالكلاو «ماقم هللا

 ضافتساو ةمئألاو فلسلا عامجإو ةنسلاو باتكلا هيفن ىلع لد لوألا نإف

 مدقو يرصبك رصبو يديك دي :نولوقي يذلا ةهبشملا ىلع راكنإلا مهنع

 .219(يمدقك
 كلذو هللا ةدارإب عقي لالضإلا نأ ىلع عامجإلاب يئاكلاللا لدتسا دقلو

 .؟؟ ةيآ رجفلا ةروس (15)
 .؟588 ةيا ةرقبلا ةروس (15)

 5١. ص .© ج يواتفلا عومجم (157)
 "١1. ص .ه ج ىربكلا يواتفلا (154)

 ١168. ص 4 ج ضراعتلا ءرد )١159(
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 ال هللا نأ ىعدا يذلا ينارصنلا عم هنع هللا يضر رمع ةصق لالخ نم
 .ىراصنلا نيبو هنيب يذلا دهعلا الول هلتق دارأو رمع هبذكف ًادحأ لضي

 نينمؤملا ريمأاي اولاق) :ينارصنلا لوقي ام لوسرلا باحصأ رمع لأس دقف
 كقلخ هللا لب تبذك :رمع لاقف . .ادحأ لضي ال «هللا يأ» هنأ معزي

 ثلو الول هللاو امأ .هللا ءاش نإ رانلا كلخديف كتيمي مث كلضأ هللاو

 . كقنع تيبرضل (0"2)كل دهع

 .نانثا ردقلا يف فلتخي امو سانلا قرفتف لاق
 ريغ نم راشتناب عامجإ ايندلا يف ناك نإف :ظفاحلا مساقلاوبا خيشلا لاق

 قحلي ققاشم دناعم وهف اهيف هلوق فلاخ نمف ةلأسملا اذه يف وهف راكنإ
 هل نبت اَم ِدْعَب نم َلوُسَرلآ ققاشُي نْموإ» هلوق تحن لخاد وهو ديعولا هب

 َتَءأَسَو َمْنَهَج هلّضْنَو ْلوَت اَم هلو َنيِنِموْخأ ٍليبَس ريغ عبتيو دم
 , 079001371)ه ربِصَم

 : هللا ةئيشم مومع ىلع عامجإلل مهتفلاخم يف ةيردقلا ائطخم ةبيتق نبا لوقيو
 اوعمسي مل مهنأكو ديري الام ىلع نيرداقو .ءاشي ال ال نيلعاف دابعلا اولعجو)

 .©"9((نوكي ال ءاشي الامو ناك هللا ءاشي ام» ىلع سانلا عامجإب

 عامجإلا نيملكتملا نم هريغو نيمرحلا مامإ ىوعدل مالسإلا خيش لاطبإ 4
 :ةيدقعلا مهئاطخأ ىلع

 نم هنوررقي ام ىلع عامجإلا ةياكح يف نيملكتملا أطخ مالسإلا خيش ررقي

 سيلو اهيلع مهعامجإ الو ءامل ةباحصلا ثحب عضوم نكت مل ةيدقع اياضق
 ارثك لب حيحص لقن هيلع مهدنع سيلو «ليلد عامجإلا نم هنوكحي ام مهل

 .ثلو ةدام #٠١ صا “7 ج .روظنم نبال برعلا ناسل .هنم ريسي وأ دقع نم فرط يأ (170)
 1١6. ةيآ ءاسنلا ةروس (101)
 .؛ ج يئاكلاللا يربطلا روصنم نب نسحلا نب هللا ةبه : ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش (107)

 ةعيرتلا رظناو 477* ص "ج٠ ءلبنح نب هللادبع نمح رلادبع يبأل ةئسلا باتك رظناو .5050 ص
 3٠١. ص

 ,7؟4 ص ةبيتق نبا ملسم نب هللادبع مامالل ةهبشملاو ةيمهجلا ىلع درلاو ظفللا يف فالتخالا (107)
 .فلسلا دئاقع باتك نمض
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 خيش رذحي اذهبو دئاقعلا نم ةنسلاو باتكلا فلاخيام ىلع عامجإلا نوكحي ام

 خيش لوقي .لطابلا عامجإلا اذه لثم نم مالكلا ءاملع هررقي امم مالسإلا

 . مالسإلا
 نم هلاثمأو «. . يربطلا نسحلاوبأ ينعي» اذه هيكحي يذلا لوقلا اذهو)

 ام بسحب هنوكحي «ةريثك عضاوم يف نييلملا عامجإ نم وأ .نيملسملا عامجإ
 مالكلا لهأ اهيكحي يتلا تاعامجإلا نم ريثكو .مهلاوقأ مزاول نم هنودقتعي

 الإ موقت ال مالسإلا ةحص نأ ىري دق مهدحأ نإف .بابلا اذه نم .يه

 مالسإلا ةحص ىلع نوقفتم نيملسملا نأ نوملعي مهو .ليلدلا كلذب

 ىلع عامجإلا نوكحي امك «مالسإلا مزاول نم هنونظي ام ىلع عامجإلا نوكحيف
 نم اهتحص نأو ءاهتحصل ةمزلتسم مالسإلا ةحص نأ نونظي يتلا تامدقملا

 «ةثالث وأ نيلوق الإ نيملسملا نم اوفرعي مل نونوكي وأ .مالسإلا ةحص مزاول

 تاعامجإلا هذه نم هنوكحي امم ريثكو ءاهاوسام يفن ىلع عامجإلا نوكحيف

 نع الو «نيعباتلا الو ةباحصلا نم دحأ نع ال لقن اهيف مهعم نوكي ال

 ةمألا يف مهل نيذلا نيروهشملا ءالعلا نغ الو لب .نيملسملا ةمئأ نم دحأ

 20079(. ..قدص ناسل
 تناك ةحيحص دئاقع ىلع عامجإلاب لدتسا دق نيمرحلا مامإ نأ عمو

 انه ركذن اننأ الإ فلسلا ءالعو نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ عضوم لعفلاب
 هذه يف أطخأف ةلطابلا ةيدقعلا اياضقلا نم عامجإلا هيف ىعدا ام ضعب

 ىلاعتو هناحبس هسدقت ىلع عامجإلا ةلدألا علل يف هاوعد كلذ نمو .ىوعدلا

 ثداوحلا لوبق نع سدقتي ىلاعتو هناحبس برلا) لاقف ثداوحلا لوبق نع
 نم اوغبن ةفئاط ةمألا عامجإ فلاخو .لحنلاو للملا لهأ :كلذ ىلع قفتاو
 يرابلا تاذ ىلع أرطت ثداوحلا نأ :اومعزف («ةيماركلا»ب اوبقل ««ناتسجس»

 .سوجملا بهذم صن اذهو  مهوق نع ىلاعت
 تماق ول  اهنأ ىلاعت يرابلا تاذب ثداوحلا مايق ةلاحتسا ىلع ليلدلاو

 ص ج ص ةحففحإ 4/١( حج .لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد 24 35
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 .2"2(ثداح ثداوحلا نع لخي ملامو .اهنع لخي مل هب

 خيش دقن عضوم ناك ثداوحلا لوبق نع ىلاعت هسدقت ىلع عامجإلا ىوعدو

 يبأك ثيدحلا لهأ ةملكتم نم اريثك دجتو ..) :لوقي كلذ يفو مالسإلا

 مايق عانتما ىلع عامجإلا نوكحي ءيبرع نب ركب يبأو ينوغازلا نب نسحلا
 ةلمج نم هذهو كلذ ركذ ىسوم يبأ نب يلعابأ نأ نظأو .هب ثداوحلا

 لاوقا هذه نأل اذهو .هنظام بسحب اهقلطي نم اهقلطي يتلا تاعامجإلا

 ناعم اهيف اوجردأ امل نوقلطملاو ,عامجإلاب لطاب وهام اهغم مهفي دق «ةلمجم

 .سانلا صاوخ الإ اهمهفي ال «ةريثك
 .0"2(. . .مهوحنو ةلزتعملاو ةيمهجلا تالاقملا هذه رهظأ نم لوأو

 نم ائيش قلخي ال هنأ نم ثداوحلا مايق عنتمي هنأب دارملا ناك اذإ هنأل

 ناك اذإو «نيملسملا عامجإ هيلعو ,ءحيحص مالك اذهف هتاذ يف تاقولخملا

 لوزنلاو ءيجملاو مالكلا ةفصك ةيرايتخالا تافصلا ىلاعت هب موقت ال هنأ دارملا

 ىلع عامجإلا لب ةلطاب عامجإلا ىوعدف ءاش فيكو ءاش ىتم ملكتي هنأو

 . اهفالخ

 هلوق .عامجإلا أطخ نيمرحلا مامإ اهيف ىعدا يتلا ةيدقعلا اياضقلا نمو

 .ةهجلا يفن ىلع عامجإلاب

 قوف ىلاعت يرابلا نوكي نأ ىفنو يرابلا نع ةهجلا نيمرحلا مامإ ىفن ذإ
 لهأ بهذمو) :لوقي ذإ كلذ ىلع اوقبطأ قحلا لهأ نأ معز مث .هقلخ

 . تاهجلاب صصختلاو زيحتلا نع ىلاعتي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةبطاق قحلا

 زيحتم مهلوق نع ىلاعت «يرابلا نأ ىلإ ةيوشحلا ضعبو ةيماركلا تبهذو '
 .(9"0(قوف ةهجب صتخم

 زيحتلا يفن نم هيلإ بهذام ىلع عامجإلا نيمرحلا مامإ ىوعد نأ عقاولاو
 ايفن نيرمألا نيذه يف صاخلا مهبأر فلسلا ءاملعلف .احيحص سيل ةهجلاو

 )١70( ص ةلدألا عمل 55.
 ١05١( ص م ج لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد 9884.

  217دضا ص ,داشرإلا
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 .اتابثإ وأ

 (هيفنب الو (هتابثإب ال ةحارص ةهجلاو زيحتلا ظفلب دري مل عرشلا نأ كلذ
 ناظفل (هف .يناعملا نم اهب داري ام ىلع فقوتي (هتابثإ وأ امهيفنب مكحلاف .هنع

 هيفن وأ هتابثإب مكحلا لبق اهنم لك نم دارملا ىنعملا ديدحت نم دبالو نالمجم

 عنتمي هللاف «تاومسلاو شرعلاك قولخم ءيش ةهجلاب ديرأ نإف .هللا نع
 ديرأ نإو .ىنعملا اذهب ةهج يف وه سيلف هتاقولحم نم ءىش يف نوكي نأ

 .ملاعلا قوف هللا نأ بير الف ملاعلا قوفام هب

 «هللا قح يف لطاب ىنعملاف تاقولخملا هزوحت هللا نأ زيحتلاب ديرأ نإو
 ىلاعتو هناحبس هللاف .ملاعلل نيابم هقلخ نع زاحنم هللا نأ هب ديرأ نإو

 . كلذك

 ءيش اهنأ ةهجلاب ديرتا :ةهجلا ىفن نمل لاقيف) :مالسإلا خيش لوقي
 ملاعلا ءاروام ةهجلاب ديرت مأ .تاقولخملا يف الخاد سيل هللاف قولخم دوجوم

 .تاقولخملا نم نئاب ملاعلا قوف هللا نأ بير الف

 ءملاعلا قوف هللا نأ كلذب ديرتأ :ةهج يف هللا نإ :لاق نمل لاقي كلذكو

 . قح وهف لوألا تدرأ نإف تاقولخملا نم ءىش يف لخاد هللا نأ هب ديرت وأ

 ' .لطاب وهف يناثلا تدرأ نإو
 ٍمظعأ هللاف تاقولخملا هزوحت هللا نأ هب دارأ نإ .زيحتملا ظفل كلذكو

 اوُرَدَقاَمَول :ىلاعت لاق دقو ضرألاو ٍتاومسلا هيسرك سو دق لب ءركأو

 َتيوطَم ٌتاَوَْمَّسلَآَو ةَميقْلآ موي ُهَتضِبَق اًعيمج ضرزالاو هذ ٌّقَح هللأ

 لصفنم امل نيابم يأ تاقولخملا نع زاحنم هنأ هب دارأ نإو . , .00هنيميب

 ىلع هتاومس قوف :ةنسلا ةمئأ لاق اك هناحبس وهف اهيف الح سيل اهنع

 .9""2(هقلخ نم نئاب هشرع
 ىلع هئاوتساو هقلخ ىلع هللا ولع تابثإ ةبطاق قحلا لهأ بهذمف نذإ

 لاوقأو «ةريثك كلذ تابثإ يف ثيداحألاو تايآلاو .هقلخ نم نئاب هنأو هشرع

 ) )1١8ةيآ رمزلا ةروس /51.
 )١019( ص ةيرمدتلا 56 - 58.
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 ءاملعلا لاوقأب ةءولمم فلسلا بتكو ىنعملا اذه يف ةرفاضتم ةباحصلاو فلسلا

 . ىنعملا اذهب

 ,040(شرعلا ىلع هللا نوكي نأ ةيمهجلا تركنأ

 ىلع نوكي نأ مهراكنإو ءاوتسالا مهراكنإ نم دمحأ مامالا بجعت دقو

 خيشلا لاقو ©*74ىَوَتْسآأ ُشَرَعْلا َلَع ُنْمحّرلآ» ىلاعت هلوق عم شرعلا
 هناحبس هللا نأ نودهشيو ثيدحلا لهأ دقتعيو) ينوباصلا ليعاسإ نامثعوبأ

 .©"*9(هباتك هب قطن (ىك هشرع ىلع تاومس عبس قوف ىلاعتو
 ىلع تاومس عبس قوف انبر فرعن) هلوق كرابملا نب هللادبع نع يورو

 ,(0295(هقلخخ هنم انئثاب ىوتسا .شرعلا

 ذخأيو طسبيو صضبقي) هنأ ىلاعت هتافص نم ةنابإلا هباتك يف ةطب نبا ركذو

 / .9*2(هقلخ نم نئاب هشرع ىلع وهو يطعيو
 ٌبيطلآ ملكلا ُدَعَصَي هّْيلِإ»9 لجو زع لاقو) يئاكلاللا مساقلاوبأ لاقو

 .2ي4هعَفْرَي ٌحلصلآ ُلَمَعْلاَ
 م ا موخعم وم 7 هم ع دره 4 7 2 ع 5 و

 , #0437 ضرالا مكب فسخي نا ءامسلا ىق نم متنماَء» لاقو

 .20ه(ةَظَفَح ْمُكيَلَع ُلِسْرُيو ِهداَّبع َقْوَف ٌرِهاَقْلا ْوُهَوط لاقو
 هضرأ نم ناكم لكب هملعو ءامسلا يف ىلاعت هنأ تايآلا هذه تلدف

 , 044)(هئامسو

 06١0. ص ةيمهجلا ىلع درلا رظنا )18١(

 .6 ةيآ هط ةروس )148١(
 ٠١9. ص ء١ ج .ةيريثملا لئاسرلا ةعومجم نمض .ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع (187)
 ١١١. ص 2.١ ج .ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم .ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع (18*)
 . ريتسجام ةلاسر م ص ةنابإلاو حرشلا (185)

 ٠١. ةيآ رطاف ةروس (186)

 ١١. كلملا ةروس (148)

 51١. ةيآ ماعنألا ةروس (147
 ."88 ص 7 ج ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش (188)

 ري



 :لاق امك رارقتسا لوط ريغ نم هلالجب قيلي ءاوتسا هشرع ىلع ىوتسي

 ُبّيطلآ ُملكْلا ُدَعْضَي هْيَِإ8ِ ىلاعت لاق دقو «ىَوَتْسآأ شْرَعْلا َلَع ُنْمحّرلآل
 , 0140 ةعفَري ٌحلَصلآ ُلَمَعْلآَو

 ةيهمجلا ليوأت دري مث «.هئاوتسا ىلع لدت يتلا تايآلا درسي عرش مث

 ناكم لك يف ىلاعت هنأب مهبهذم لطبيو ء.رهقلاو ءاليتسالا هنأب ءاوتسالل

 وتسم ىلاعت هنأ ىلع لدتسي عرش مث .لوقعملابو ةقباسلا تايآلاب الدتسم

 ةليل لك لجو زع انبر لزني : كك هلوقك ةحيحصلا ثيداحألاب هشرع ىلع

 هل رفغأف رفغتسم نم له هيطعأف لئاس نم له لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ
 , 06100150 حفلا علطي ىتح

 لَك يبنلا ىتأ الجر نأ ءاملعلا تورو) :الئاق ةيراجلا ثيدح ركذ مث

 .اهقتع زوجي لهف ةرافك يف اهقتعأ نأ ديرأ ينإ هللا لوسراي لاقف ءادوس ةمأب
 تنأ تلاق ؟انأ نمف :لاق .ءاسلا يف تلاق ؟هللا نيأ كي يبنلا اهل لاقف

 .هللا لوسر
 ,"59(ةنمؤم اهنإف اهقتعا» : كك يبنلا لاقف

 ابرق هديزت ال ةيقوف ءاسسلا قوف هشرع ىلع ىلاعت هللا نأ ىلع لدي اذهو

 .259(شرعلا نم
 سيلو شرعلا قوف ىلاعت هنأ ىلع ءاملعلا عامجإ ريلادبع نب رمعوبأ ىكحو

 :ريلادبع نب رمعوبأ لاق) :الئاق مالسإلا خيش هنع هاكح .ناكم لك يف

 لَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم حيحص يف يذلاو .ةياورلا هذه ىلع فقأ مل (140)

 لئاس نم له :لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لزني هاثلث وأ ليللا رطش ىضم اذإ»
 . 5177 ص 1١ ج «حبصلا رجفني ىتح هل رفغي رفغتسم نم له هل باجتسي عاد نم له ىطعي

 .الهم

 )١191( ص ةنابإلا رظنا ٠١6.
 يل تناكو» :لاق) هيفو يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع اليوط اثيدح هحيحص يف ملسم ىور )١97(

 .اهمنغ نم ةاشب بهذ دق بئذلا اذإف موي تاذ تعلطأف ةيناوجلاو دحأ لبق يل امنغ ىعرت ةيراج
 مظعف كي هللا لوسر تيتأف .ةكص اهتككص ينكل .نوفسأي (ك فسأ مدآ ينب نم لجر انأو
 تلاق ؟هللا نيأ اه لاقف اه هتيتأف» اهب ىنتثا لاق ؟اهقتعأ الفأ هللا لوسراي تلق ..ىلع كلذ
 "١8ص 1١ ج .«ةنمؤم اهنإف اهقتعأ :لأق .هللا لوسر تنأ تلاق ؟انأ نم :لاق .ءامسلا يف
 .الالاا ص .؟ ج قتعلا باتك أطوملا يف هوحنبو دجاسم هالال ح

 .119 - ١١8 ص ةنابألا (195)
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 هلوق ليوأت يف اولاق ليوأتلا مهنع لمح نيذلا نيعباتلاوأ ةباحصلا ءاملع عمجأ

 هملعو شرعلا ىلع وه 0 خيبات أ الإ هنت ىَوْجُن نم ُنوُكَي امل ىلاعت
 ,2352(هلوقب تحي دحأ كلذ يف مهفلاخ امو ناكم لك يف

 ىلع عامجإلا نيمرحلا مامإ ىوعد نأ - هانمدقام ىلع ءانب - لوقلا ةياغو

 .ةحيحص تسيل ىلاعت هللا نع زيحتلاو ةهجلا يفن
 كلذك احيحص سيل ةقلطم ةفصب ةهجلاو زيحتلل تابثإلا وأ يفنلا نأو

 خيش كلذ حرش اى هتابثإ وأ هيفن دارملا ىنعملا ديدحت ىلع فقوتي اهنإو

 . مالسإلا

 أطخ نونظي يتلا لئاسملا ىلع عامجإ نم نوملكتملا هيعدي ام ناك اذإو
 هنإف «نييفلسلا .ءاملعلا نم دقن عضوم يهو اهيلع مالسإلا ةحص فقوت

 ةليسو حبصأ عامجإلا نأ نم نوقرشتسملا هيعدي ام نالطب كلذب انل حضتي
 ,مهلاعأو  مهريكفتب اننسو دئاقع سانلا عرتخي نأو .ةنس ةعدب وهام لعجل
 معازملا هذهو .ةعدب ناك نأ دعب ةنس حبصأ ءايلوألاب لسوتلا نأ اومعز ىتح
 :اهيف ءاج ذإ فراعملا ةرئاد يف نوقرشتسملا اهررق عامجإلا نع ةلطابلا
 ءافنا هانركذ اك وه «عامجإلا ىينعي» ءاهقفلا هررق يذلا أدبملا اذه قوطنمو)
 يف نوكي هنإف اذه ىلعو .. .كلذ نم عسوأ ةقيقحلا يف ناك هقيبطت نكلو
 نأ ال ءاننسو دئاقع مهلامعأو مهريكفت ةقي , اوقلخي نأ سانلا رودقم

 ناكام عامجإلا لضفب حبصأ دقو بسحف رخآ قيرط نع هوقلت اب اوملسي
 ةنسلا خسن الوبقم ارمأ (ىلوألا ةنسلل ةفلاخم هلعف يأ) ةعدب هرمأ لوأ يف
 رصتقي ملف . . .ةنسلا نم اءزج ايلمع راص الثم ءايلوألاب لسوتلاف . .ىلوألا

 دئاقع ريغ لب ءبسحف لبق نم ةررقم نكت مل رومأ ريرقت ىلع انه عامإلا
 نيريثكلا دنع مويلا ربتعي د وهف اذه ىلعو .امات ارييغت ادج ةماهو ةتباث

 نيملسملا نإ نولوقي مهف .حالصإلل ةلاعف ةليسو  نيملسم ريغو نيملسم
 اونركي نأ ةطيرش ىلع اوؤاشام مالسإلا نم اولعجي نأ نوعيطتسي

 )١94( ةيآ ةلداحملا ةروس .
 )١95( ص ةيشكارملا ةدعاقلا 8/.
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 ,019(نيعمجم

 سانلا لقأ ىلع هنالطب ىفخي ال الطاب امالك ربتعي نوقرشتسملا هلاق امو

 .ةرورضلاب نيدلا نم مولعم هنالطب ْنأل مالسإلاب ةفاقث

 !!؟ةيمالسإلا مولعلا يف نوصصختملا نوقرشتسملا هلهجي فيكف

 ,ةفئازلا راكفألا هذه سدب مالسإلا نم لينلل مهنم ةصيخر ةلواحم اهنإ

 اقباس هانررق ام ضعب ىلإ ريشن نأ سأب الف اذه عمو جورتس اهنأ مهنم انظ

 :هوركذام دينفت نمضتي وهف

 عامجإلا ضيني فيكف ةنسلاو باتكلا دعب ةجح وه ا(منإ عامجإلا : الوأ

 . ؟ةنسلاو باتكلا هررقي ام لاطبإل

 .ةنسلاو باتكلا نم دنتسم نم هل دبال' عامجإلا نإ : ايناث
 يف ةصاخو «ةباحصلا نمز يف ناكام وه هب عوطقملا عامجإلا نإ : اثلا

 ةيلمعلا لئاسملا امأو .ريغتت الو ددجتت ال ةتباث اهنأل ةديقعلا لئاسم

 .ةباحصلا نمز دعب ابلاغ اهب ملعلا رذعتيف

 .اورثك امهم سانلا ماوع عامجإ ال ءاملعلا عامجإ وه ربتعملا عامجإلا نإ : اعبار

 نأل .ةتباث دئاقع رييغت ىلع نوملسملا عمتجي نأ ادبأ روصتي ال هنإ : اسماخ

 نم دئاقعلا رييغتو "99(ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال) لوقي ِةَْك يبنلا
 . عادتبالاو لالضلا ربكأ

 ةعدب ناك دقو .ةنس لسوتلا نأ ىلع اوعمحأ نيملسملا نإ :مهلوق نإ : اسداس

 ذنم لسوتلا اهنمو عدبلا نوركني اولازام ءاملعلا لب .لطاب لوق
 عدبلا نم ريذحتلا يف فلسلا ءاملع بتكو .اذه اننمز ىتح هروهظ

 .ادج ةريثك لسوتلا اهنمو

 )١95( ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد .

 ديمحلادبع :ديشروخ يكز ميهاربإ .يواتنشلا دمحأ .يدنفلا تباث دمحم ةيبرعلا ىلإ اهلقن

 ص “كج عامجإ ةدام 2« ىسوم 1498 .

 .ثحبلا نم 50 ص رظنا .هجيرخت قبس (1990

 ه-ةكك د



 ستداسسلا باسبلا

 هحجحنم

 ةزجعملاب لالدتسالا يف

 ىلع اهدحو ةزجعملاب نيمرحلا مامإ لالدتسا : لوألا لحفلا

 .دئاقعلا نم هريغ نود يبنلا قدص

 ةزجعملاب هلالدتسا يف نيمرحلا مامإ جهنم دقن :٠ يناثلا لحفلا

 .دئاقعلا نم هريغ نود يبنلا قدص ىلع اهدحو

 - ع51/-





 لوألا لحفلا

 هريغ نود يبنلا قدص ىلع اهدحو ةزجعملاب نيمرحلا مامإ لالدتسا

 دئاقعلا نم

 : يبنلا قدص ىلع ةزجعملاب هلالدتسا - ٌأ

 ىوعد يف يبنلا قدص تابثإ ىلإ قيرط ةزجعملا نأ نيمرحلا مامإ ىري
 توبث ىلإ دشرملا وه يناثلا كردملاو) :كلذل اتابثإ ناهربلا يف ءاج ذإ «ةوبنلا

 اهطابتراو تازجعملا هكلسم نإف هيف لقعلا ضحمتي ال اذهو قدص مالك
 .©9(ارارمتساو اقارخنا تاداعلاب

 ىلع ةزجعملا ةلالد يف نيمرحلا مامإ جهنم حرشن فوس ماقملا اذه يفو

 .كلذ ىلع اهتحص طورشو اهتقيقح ركذن نأ دعب يبنلا قدص

 :احالطصاو ةغل ةزجعملا موهفم - ١

 :ةغل ةزجعملا موهفم أ

 نم اظفل ةذوخأم ...) :ةغللا ثيح نم نيمرحلا مامإ دنع ةزجعملا

 ىلع زجعملا نإف .زوجتلاو ةراعتسالاو عسوتلا ىلع ةعئاش ةرابع يهو ءزجعلا
 ةضراعم نع نوزجعي ال مهب يدحتلا قلعتي نيذلاو .زجعلا قلاخ قيقحتلا

 الف ءرشبلا تارودقم ليبق نم ةجراخ تناك نإ ةزجعملا نإف .ِةِكي ىبنلا
 ولف ءهنع زوجعملا نراقي زجعلا نإف «تازجعملاب نيدحتملا زجع اضيأ روصتي
 ام ىلع اهب نرتقم زجعلاو «ةرورض ةضراعملا تدجول .هتضراعم نع اوزجع

 ١47. ص ءا ج ناهربلا 0(
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 نم ةضراعملا عانتما نع ءابنإلا زاجعإلاب ىنعملاف .ردقلا باتك يف هانيصقت

 .ةردقلا دض وه يذلا زجعلا دوجول ضرعت ريغ
 لهجلا قالطإب زوجتي امك «ةردقلا ءافتنا ىلع زجعلا قالطإب زوجتي دقو

 . ملعلا ءافتنا ىلع

 ءاهيلإ زاجعإلا دانسإ وهو ءاضيأ رخآ زوجت ةزجعم ةيآلا ةيمست يف مث
 يف اببس اهنوكل ةزجعم تيمس اهنكلو ءاهب قئالخلا زجعم وه ىلاعت برلاو
 .(2(قئالخلا ىلع ةضراعملا روهظ عانتما

 :نيمرحلا مامإ دنع احالطصا ةزجعملا فيرعت امأ - ب

 اقراخ «ىلاعتو هناحبس هلل العف نوكت ةزجعملا) :ناهربلا يف ءاج (ىك وهف
 يف هعوقو عانتما قيقفحت عم «ةوبنلا يعدم لاؤس بسح ىلع ارهاظ .ةداعلل

 .©(ةضراعم يغبي ناك اذإ ءهريغ نم دايتعالا

 :ةزجعملا طصرش - ؟

 :يتآلا وحنلا ىلع يهف ةزجعملا طورش امأ

 .ةميدق ةفص ةزجعملا نوكت نأ زوجي الف «ىلاعت هلل العف نوكت نأ - الوأ

 تناك ولو ضعب نود :يدحتملا ضعبب ةميدقلا ةفصلل صاصتخا ال ذإ

 لعف زجعملا امنإو .ءازجعم ىلاعت يرابلا دوجو ناكل .ةزجعم ةميدقلا ةفصلا
 .(©تقدص ةوبنلا ىعدمل هلوق ةلزنم لزان ىلاعت هللا لاعفأ نم

 رابلا اهيف يوتسي ةداتعم ةماع تناك ول ذإ «ةداعلل ةقراخ نوكت نأ - ايناث

 امل .هاوعدب يرتفملاو اهب قحملا ةوبنلا يعدمو .حلاطلاو حلاصلاو ءرجافلاو
 .©0قداصلا ىلع اصيصنتو ازييمت ازجعم ردقي ام دافأ

 .هيدي ىلع ترهظ نم ىوعد قيدصتب قلعتت نأ - ائلا

 ١08#. ىفاشرإلا (9)
 .54 ةرقف ١18 ص ع١ ج .ناهربلا (”)
 "04 ,داشرإلا )5

 ةركلخا ,داشرإلا )2(
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 :رومأ ةثالث يضتقي طرشلا اذهو

 نم ترهظ ولف .هاوعد قفو ىلع رهظتو ةزجعملاب يبنلا ىدحتي نأ) :لوألا
 .ةزجعم دعت الف تماص وهو صخش

 «تيملا اذه هللا يبحي نأ يقدص ةيآأ :لوقي نأ يدحتلا يف يفكيو
 نإف ءاهلثمب دحأ يأي الو ىتيآ هذه :لوقي نأ يدحتملا طرش نم سيلو
 :لوقي نأ نود لصحب كلذو «ةزجعملاب ىوعدلا طبر يدحتلا نم ضرغلا

 .2©(. . .اهلثمب دحأ يقأي الو

 لاقف ,تضقناو الوأ ةيا ترهظ ولف .ىوعدلا ىلع ةزجعملا مدقتت الأ) :يناثلا
 ال قلعت ال ذإ .هب ثرتكي الف يتزجعم تناك ىضم يذلاو يبن انأ :لئاق

 ظ ."”(هاوعدب ىضقنا
 زيجي لهف ةوبنلا ىوعد ىلع ةزجعملا مدقت زيجي ال نيمرحلا مامإ ناك اذإو

 ؟اهنع اهريخأت

 مهفلكي الأ ىلع ةزجعملا روهظل انيعم اتقو ددح اذإ كلذ زيجي هنأ عقاولا

 .كلذ لبق ةيعرشلا فيلاكتلاب

 ؟ةوبنلا ىوعد نع ةزجعملا راخيتسا زوجي له ليق نإف) داشرإلا يف ءاج

 : يبنلا لوقي نأ لثم كلذو .ةيأ تناك ىوعدلا تقباطو ترخأت نإ :انلق

 دعو امك كلذ عقو اذإف .حبصلا تقو اذكو اذكب ةداعلا قارخنا يقدص ةيآ

 .ةياآ ناك ةداعلل اقراخ ناكو

 ءهبرض تقوب توم دعب يتيأ رهظتس :ةوبنلا يعدم لاق ول :ليق نإف
 . ؟ةداعلل اقراخ كلذ ناك ءهاوعد بسح ىلع ةافولا دعب هلاقام عقو اذإف

 ةيآلاو ازجان عرشلا مازتلا سانلا فلك نإ :لوقت نأ كلذ يف يدنع هجولاف

 تقوب اهمازتلا ىلعو ماكحألا ىلع صن نإو ءاططش مهفلك دقف «ةفوقوم
 الو .هتححص ام عنم هنع هللا يضر ركبوبأ يضاقلاو .حص ةيآلا روهظ

 ةرضو ص .داشرإلا ى

 قل ,داشرإلا )ع3

 د ٌعالا-



 .©0(عبتي نأ قحأ قحلاو هعنل هجو
 ةيا :لوقيف ةوبنلا ىعدم ىعدي نأ لثم .يبنلل ةبذكم رهظت الأ  ثلاثلا

 ةقطان ديلا تلاق يأ هبيذكتب ىلاعت اهقطنأ اذإف .يدي هللا قطني نأ يقدص
 اهيف فلاخ ىرخأ ةروص كانهو .ةزجعم نوكت ال هذهف .رتفم باذك هنإ
 ركنأو تيملا ماقف .هايحأف تيملا اذه هللا يبحي نأ يتيأ لاق ول يهو يضاقلا
 .هحضفأل هللا ينايحأ لاقو هبذكو هتوبن

 .لدت الف ةبذكم ةروصلا هذه نا ىري يضاقلاف

 ,ةزجعم ريغ ىلوألا ةروصلا ربتعي ثيح نيتروصلا نيب قرفيف ينيوجلا امأ
 .ةداعلل قراخ ديلا بيذكت نأل

 قراخلا اننإو قراخب سيل َيبح اذإ تيملا بيذكت نإف :ةيناثلا ةروصلا امأو

 يايإ هبيذكتو هؤايحإ ةيآلا امنإ لوقي نأ يبنللو) :لوقي كلذ يفو هؤايحإ
 .«©9(ةرفكلا رئاس بيذكتك

 قدص ىلع تلد ةزجعملا يف طورشلا هذه ترفاوت اذإ هنأ نيمرحلا مامإ ىري
 .كلذ ىلع اهتلالد هجو اف .يبنلا

 : ةزجعملا ةلالد هجو

 ةلالدلا ليبق نم يبنلا قدص ىلع ةزجعملا ةلالد نيمرحلا مامإ ربتعي ال
 دق هرظن يف ةزجعملاو .لولدملا نع فلختي ال يلقعلا ليلدلا ذإ «ةيلقعلا
 ىوعدب ةنرتقم ريغ قراوخلا دجوت ثيح ىبنلا قدص ىلع ةلالدلا نع فلختت

 .ءىش ىلع ةلالد ال نوكي الف «ةوبنلا
 «يبنلا قدص ىلع لدت ال ةزجعملا نإ . . .) :كلذ يف نيمرحلا مامإ لوقي

 هلولدمب قلعتي يلقعلا ليلدلا نإف ءاهتالولدم ىلع ةيلقعلا ةلدألا ةلالد بسح
 ليبس كلذك سيلو .هيلع لاد ريغ هعوقو لقعلا يف ردقيالو «.هنيعب

 «ثدحملا ىلع لد اك ثودحلا نأ نيهجولا يف لاثملاب كلذ نايبو .تازجعملا

 ١6". ,داشرإلا (8)

 ."ا6 داشرإلا (ة)

 دالك



 لعف نم ايدب عقو ول ؛ةيح اصعلا بالقناو ؛هيلع لاد ريغ هعوقو روصتي مل
 تجرخ دقف عدم قدص ىلع الاد ناك ال « يبن ىوعد ريغ نم لجو زع هللا

 .20(لوقعلا تالالد ةاهاضم نع تازجعملا

 ربتعي هنإف «ةيلقع ةلالد ةزجعملا ةلالد ريتعي ال نيمرحلا مامإ ناك اذإو

 يعدمل يلوقلا قيدصتلا ماقم مئاقلا يلمعلا قيدصتلا باب نم ةلالدلا هذه

 .هذه هاوعد يف ةوبنلا

 هيف رثك امم اذه :انلق ؟اذإ اهتلالد هجو (ف :ليق نإف) :لوقي كلذ يفو

 ىلع لدت ةزجعملا نأ اندنع يضرملاو .بابلا اذه ملع نسحي ال نم طبخ

 «لاثم ضرفب نيبتي انضرغو .لوقلاب قيدصتلا ةلزنم لزنت ثيح نم قدصلا

 سانلا لفتحاو «.هتيعر هيلع جلتل ردصتو سانلل كلم ردصت اذإ :لوقنف

 سانلا بئرتو هسلجم لك ذخأ الف «لغاش لغش سانلا قهرأ دقو ءاودشتحاو

 دق داهشألا رشاعم :لاقو .كلملا صاوخ نم دحاو بصتنا مهبتارم ىلع

 مكيلإ كلملا لوسر انأو .ميسج بطخ مكلظأو .ميظع رمأ مكب لح
 نإف ١ عمسمو كلملا نم ىأرمب هذه ياوعدو «مكيلع هبيقرو مكيدل هنّقؤمو

 «كتيجس بناجو كتداع فلاخف .ياوعد يف اقداص كللملا اهمأ تنك

 هاعدا ام قفو ىلع كلذ كلملا لعفف .دعقا مث ,كوهب ردص يف بصتناو

 لزنيو هايإ كلملا قيدصت ةرورضلا ىلع نورضاحلا نقيتيف .هاوه ةقباطمو

 .©"0(قيدصتلاب حرصملا لوقلا ةلزنم هنم رداصلا لعفلا

 يرورض ةزجعملاب يبنلا قدصب ةفرعملا لوصح نأ انل نيبتي لاثملا اذه يفو
 لزنت ثيح نم قدصلا ىلع لدت ةزجعملا تناك اذإو .نيمرحلا مامإ دنع

 ةلالد اهتلالد نأ ىري نيمرحلا مامإ نأ ىلع لدي اذهف .لوقلاب قيدصتلا ةلزنم

 ةلالد ظافلألا ةلالدف لوقلا ةلزنم تلزن اذإ امنأل كلذب حرصي ١ نإو .ةيعضو

 كَ . هيعصو

 84 فاشرإلا 0
 فين ,داشرإلا 01(
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 :ةزجعملا ةلالد لطبي ال ةماركلا روهظ -

 لبقو ءاهتلالدو اهطورشو ةزجعملا يف ينيوجلا بهذم قبس امم انل حضتا
 ال ةماركلا نوكل هنايبو ةماركلاو ةزجعملا نيب قرفلا يف هيأر ىلع فرعتن نأ

 .تاماركلا يف هبهذم فرعن نأ دبال .ةزجعملا ةلالد لطبت

 ةلزتعملا فلاخي اذهب وهو «ةمارك ءايلوألل ةداعلا قارخنا زيجي ينيوجلاف

 لهأ هيلإ راص يذلاف) :لوقي ذإ هنع هللا ىضر قاحسإابأ ذاتسألا فلاخيو

 «كلذ عنم ىلع ةلزتعملا تقبطأو ءايلوألا قح يف تاداعلا قارخنا زاوج قحلا
 .©"9(مهبهاذم نم بيرق ىلإ ليمي هنع هللا يضر قاحسإوبأ ذاتسألاو

 ةردق تحت عقت يتلا قراوخلا نم اهنأب ,ةماركلا عوقو زيوجت ىلع لدتسيو
 مكليلدام ليق نإف) :لوقي كلذ ينو .يلقع روذحم اهعوقو نم مزلي الو .هللا

 ىلاعت برلل رودقم وه الإ دئاوعلا قرخي رمأ نمام :انلق ؟اهزيوجت ىلع

 .9©2(قبس اهيف هاندهع امل لقع حيبقتل ءيش عوقو عنتمي الو «ءادتبا

 :لوقي ثيح .اضيأ عمسلاب ةماركلا عوقو ىلع نيمرحلا مامإ لدتسيو

 نإف .عمسلا عضاوم نم هئرد ىلإ ليبس ال اب تاماركلا وتبثم لدتساو)

 اوناك امو .هدحج ىلإ ليبس ال تايآلا نم مهل ىرج امو فهكلا باحصأ
 .تايآلا نم بورضب مالسلا اهيلع ميرم تصخ كلذكو ءاعامجإ ءايبنأ

 .فيصلا يف ءاتشلا ةهكاف اهدنع فداصي هيلع هللا تاولص ايركز ناكف

 اهيلع طقاستو ءاذه كل نأ :ابجعتم لوقيو ءءاتشلا يف فيصلا ةهكافو

 «مالسلا هيلع ىسوم مأ كلذكو .اهتايأ نم كلذ ريغ ىلإ «ينجلا بطرلا

 هيلع لوسرلا دلوم يف تايآلا نم ىرجو .هب ءافخال اب هرمأ يف تمهأ

 .ثاعبنالاو ةوبنلا لبق كلذ ناكو .مالسإلا ىلإ متنم هركني الام مالسلا

 .29(يبنلا ىوعد قبست ال ةزجعملاو
 يبنلا نأ لاطبإلا هجوو ,ةزجعملل الاطبإ اهتابثإ يف نأ ةماركلا ةافن ىريو

 ) )1١ءداشرإلا 15".
 )( .لاو اشرإلا

 ) )14داشرإلا .#0٠
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 يدحتلا ىفتنا مهدحأ نم اهعوقو زاج اذإف «ةوعدلا لهأ ةزجعملاب ىدحتي

 .ةزجعملا لطبت يلاتلابو

 رركتت ةزجعملا نأل ءهيومتلا باب نم ةهبشلا هذه نيمرحلا مامإ ريتعيو
 يبنلا ىوعد لطبت ال قحاللا يبنلا نم اهعوقوف .«يبن دعب يبن نم اعوقو
 .اضيا رخأتملا يبنلا ىوعد لطبت الو .قباسلا

 ةرركتم اهعوقوك يلولا نم ةماركلا عوقو نأ ىري نيمرحلا مامإ نإ يأ
 .ءايلوألا نم اهعوقو زاج ءءايبنألا نم اهعوقو راركت زاج اذإف ءءايبنألا نم

 ءايبنألا بيذكت موري نمم الو نيفرحنملا نم الو نيئبنتملا نم اوسيل مه ذإ
 ةلالدل لاطبإ كلذ يف نوكي الو مهيديأ ىلع قراوخلا روهظ عنتمي ال مث نمو
 ةماركلا ةافن هب كسمت اممف) :مههبشل اروصم نيمرحلا مامإ لوقي .ةزجعملا

 داقم رجي مث ءهجو لك نم زاجل ءهجو نم ةداعلا قارخنا زاج ول :اولاق نأ

 ىلإ يضفي كلذو «يلو دي ىلع يبنلا ةزجعم نم ناكام روهظ ىلإ كلذ
 تيتأ ام لثمب دحأ يتأي ال :هادحت نمل لئاقلا .هتيآب يدحتملا يبلا بيذكت
 . (ءارتفالا ىلإ ءايبنألا ةبسن كلذ نمضتل «هلثمب يلولا نايتإ زاج ولف «هب

 ليصحتال هيومت اذهو) :هلوقب ةهبشلا هذه نع نيمرحلا مامإ باجأ مث

 نوكي نأ زوجي دئاوعلا قراوخ نم دحاولا ءىشلا نأ يف فالخ ال ذإ .هل

 .(الوأ هب ىدحت نمل ابذكم ايناث هروهظ نوكي ال مث يبن دعب يبنل ةزجعم
 نم باطخ يف هاوعد ديقي يبنلا) نأب كلذ نع ةماركلا ةافن باجأ نإف

 . (هاوعد يف اقداص ةوبنلا ىعدي نم الإ كلذ لثمب دحأ يتأي ال :لوقيو هادحت

 «هورمتركذ اب ىوعدلا دييقت غاس نإ) هنأب مهيلع دري نيمرحلا مامإ نإف
 رتفم قرخمم الو ْئبنتم كلذ لثمب يتأي ال يبنلا لوقي نأ اضيأ عنتمي الف

 ىلوأ دبيقت سيلو تاهجلا هذه نع تاماركلا جرختو .يبيذكت موري نم الو
 , 09 (دييقت نم

 ةحضاو اقورف كانه نأ نيمرحلا مامإ مهنمو تاماركلل نيتبثملا يأر يفو

 ىلإ ءايلوألا يديأ ىلع ةماركلا عوقو يدؤي ال ثيحب ةزجعملاو ةماركلا نيب

 .818 ءداشرإلا (16)

 - ةاله



 .ءايبنألا تازجعم ةلالد لاطيإ

 نم تاماركلا يتبثم ضعب همدقي ام يضتري ال نيمرحلا مامإ ناك اذإو

 لطبم ريغ ةماركلا روهظ لعجت يتلا كلت  تازجعملا .نيبو اهنيب قورفلا
 |ف ةزجعملاو ةماركلا نيب قورفلا كلت ىضتريال ناك اذإ  تازجعملا ةلالدل
 ةزجعملا ةلالد نالطب مدع ىضتقي ثيحب اههنيب احيحص هاري يذلا قرفلا
 . ؟ةماركلا روهظب

 ,ةزجعملا ةلالد لطبي ام ةماركلا يف ىري ال نيمرحلا مامإ نأ عقاولا

 يتأت ال ثيح ةماركلا فالخب «ةوبنلا ىوعد بسح ىلع يتأي قراخ ةزجعملاف

 المع اهنوك درجمب سيل هرظن يف ةزجعملا ةلالدو .ىوعدلا هذه لثمب ةنرتقم

 قيدصتلا ماقم موقي يلمع قيدصتك ةوبنلا ىوعدب اهنارتقاب نكلو ءاقراخ
 اذه ىلع اهبحاص دي ىلع رهظت ال ثيح ةماركلا نأش كلذك سيلو يلوقلا

 نيمرحلا مامإ لوقي .ءايبنألا يديأ ىلع تازجعملا هيلع رهظت يذلا وحنلا

 لدت ال ةزجعملا نإف .ةزجعملا يف حدقي ام ةماركلا عوقو يف سيلو ...)

 قيدصتلا ةلزنم اهوزنو ةلاسرلا يبنلا ىوعدب اهقلعتل لدت امنإو ءابنيعل

 ال هاوعد قباطي ابو قفاوي (ب ةلاسرلا يعدم قدصي يذلا كلملاو .لوقلاب
 يف ماركإلا مارم حدقي الو , هئايلوأ ضعبل اماركإ هلثم هنم ردصي نأ عنتمي

 .©29(لمأت نم ىلع كلذب ءافخالو قيدصتلا دارأ اذإ قيدصتلا دصق

 :ةزجعملا ةلالد لطبي ال رحسلا روهظ  ه

 - يبنلا قدص ىلع ةزجعملا ةلالدل ادرط انركذ (ى ةماركلا ةلزتعملا ركنأ اكو

 اضيأ اوركنأ  لولدملا دجو ليلدلا دجوام ىتمف .لولدملا مزلتسي ليلدلا نأل
 . ءالؤه دنع ةزجعملا موهفم ذإ .ةزجعملا ةلالدل ٌدرط وهو هسفن ببسلل رحسلا

 ءرحاس وأ يلو نم يبن ريغل ةداعلا قرخت نأ نكمي الف ةداعلل قراخلا رمألا

 .اليلد قراخلا ناك امل الإو

 .رحسلاو ةماركلا اوركنأ ةلعلا هذهلف

 ."39 داشرإلا (15)

 - كلاع 



 رحسلا دوجو عم ةزجعملا ةلالد درطي كلذك ©يلازغلا مامإلا ناك اذإو

 نإف «ءايبنألا قراوخ لثم هنم ردصي نأ نكمي ال رحاسلا نأ ساسأ ىلع

 ةلزتعملا لعف امك رحسلا ركني ملف .نيكلسملا نيذه كلسي مل نيمرحلا مامإ

 نيبو هنيب زييمتلا يف يلازغلا كلسم كلسي ملو .ةزجعملا ةلالد درط يف

 هفصن نحنو تباثف رحسلا امأف) :هلوقب هتبثأ دقف رحسلل هتابثإ امأف .ةزجعملا

 .©"2(هعوقو ىلع عمسلا دراومب كسمتنو هزاوج ىلع القع لدن مث الوأ

 ؟ةزجعم عقي ام ًارحس عقي نأ زيجي له نكلو
 يف رحاسلا ىقرتي نأ عنتمي الف ...) لوقي ذإ كلذ زيجي هنأ رهاظلا

 ريغ ىلإ .تاخوخلاو ءاوكلا يف جلوتيو قرتسيو ءامسلا وج يف قلحتيو «ءاوهلا
 ليبق نم تاهجلا يف تاكرحلا ذإ .رشبلا تارودقم ليبق نم وه امم كلذ

 رحاسلا دايترا دنع ىلاعت برلا لعفي نأ القع عنتمي الو .قلخلا تارودقم

 هللا ةردقب عقاو وهف دبعلل رودقم وهام لك نإف .هيلع رادتقالاب رثأتسي ام
 .اندنع ىلاعت

 انهاه زيملا هجوو .ةماركلا زاوج ىلع ليلدلاك .كلذ زاوج ىلع ليلدلاو

 .©29(هتداعإ ىلإ هجو الف .ةماركلا يف زيملا هجوك ةزجعملاو رحسلا نيب
 ةزجعملاف .ةماركلاو ةزجعملا نيب قرفلا هجو يف هيأر انركذ نأ قبس دقو

 ةلزنم ةلزان يهف ةقداصلا ةوبنلا ىوعدب نرتقت اهنأ يف ةريخألا نع قرتفت

 قراخلا هنم عقو امل ةوبنلا ىعدا ول يلولا نأ نيح يف لوقلاب قيدصتلا

 .بذاكلا قيدصت ليحتسي هنأل .هعوقو ةلاحتسال

 هنم رهظت ال رحاسلاف .ةزجعملاو رحسلا نيب قرفلا يف لاقي اذه لثمو

 اهروهظ نأل بذاك دي ىلع رهظت ال ىري (ى اهنأل ةوبنلا ىعدا اذإ قراوخلا
 هللا قح يف ليحتسم بذاكلا قيدصتو هل قيدصت ءّرم اك ,بذاكلا دي ىلع

 اذهبو .هللا ىلع لاحم بذكلاو .بذك بذاكلا قيدصت نأل كلذك ناك امنإو

 )١7( ص داقتعالا يف داصتقالا رظنا “١7.

 ) )18ص .داشرإلا 51١”.
 ( )19."؟2؟2 ص ,داشرإلا

 - 1/ا/ -



 .نيمرحلا مامإ دنع يبنلا قدص ىلع ةزجعملا ةلالد يف رحسلا روهظ نعطي ال

 :نيمرحلا مامإ دنع يبنلا قدص ىلع ديحولا ليلدلا يه ةزجعملا - ب

 اهريتعيو لب .طقف يبنلا قدص ىلع اليلد ةزجعملا نيمرحلا مامإ ربتعي ال

 يف اعيمج سانلا ىواستي ةيداعلا رومألا نأ كلذ .كلذ ىلع ديحولا ليلدلا

 ةلالدلا رصحنت مث نمو «ةوبنلا ىوعد يف قدصلا ىلع لدت الف .مهنم اهعوقو

 :لوقي كلذ يفو .ةزجعملا وهو ةوبنلا ىوعدب نرتقملا قراخلا لمعلا يف

 رودقملا يف له :ليق نإف :ةزجعملا ريغ ىبنلا قدص ىلع ليلدال :لصف)

 ام نإف .نكمم ريغ كلذ انلق ؟ةزجعملا ريغ يبنلا قدص ىلع ليلد بصن
 اقراخ نوكي نأ امإو ءاداتعم نوكي نأ امإ :ولخي ال قدصلا ىلع اليلد ردقي

 ءاليلد هنوك ليحتسيف ء.رجافلاو ربلا هيف يوتسي ءاداتعم ناك نإف .ةداعلل

 « يبنلا ىوعد هب قلعتي نأ نود اليلد هنوك ليحتسي «ةداعلل اقراخ ناك نإو

 مل اذإف «ىلاعت هللا لعف نم ءادتبا هدوجو ريدقت زوجي ةداعلل قراخ لك ذإ

 .©”(اهنيعب ةزجعملا وهف .ىوعدلاب هقلعت نم دب نكي
 كلانه نأ نايبب نيمرحلا مامإ يأر ىلع ٌبيقعت يناثلا لصفلا يف يتأيو

 .ةزجعملا ريغ يبنلا قدص تابثإل ىرخأ اقرط

 دئاقعلا نم يبنلا قدص ريغ ىلع ةزجعملاب نيمرحلا مامإ لالدتسا مدع  ج

 : ىرخألا

 ىوس دئاقعلا نم ءيش تابثإ ىلع ةزجعملاب لدتسي نيمرحلا مامإ دجت ال

 ءالقع الإ تبثيالام دئاقعلا نم نأ ىري هنأ كلذ .ىبنلا قدص تابثإ

 .همالكو هرصبو هعمسو هتدارإو هتردقو هتايحو ىلاعت هدوجو تابثإك

 رشنلاو رشحلاك ةمايقلا موي لاوحأ تابثإك اعمس الإ تبثيالام دئاقعلا نمو

 . خلا . .رانلاو ةنحجلا دوجوو ضوحلاو نازيملاو طارصلاو

 درفتو مهبرل نينمؤملا ةيؤر تابثإك اعمسو القع تبثي ام دئاقعلا نمو

 "انا داشرإلا (50)

 - ئال8-



 .©قلخلاب ىلاعت يرابلا
 .طقف ةزجعملا هكردمف ىبنلا قدص امأ

 نايبب نيمرحلا مامإ نم فقوملا اذه دقنب يلاتلا لصفلا يف موقن فوسو

 يبنلا قدص مهتابثإ عم ىرخأ دئاقع ةزجعملاب نوتبثي اوناك فلسلا ءاملع نأ

 . اهب

 .ثحبلا نم ما/ ص رظنا )7١(

 - ؟؛!/ة4





 يناثلا لصفلا

 قدص ىلع اهدحو ةزجعملاب هلالدتسا يف نيمرحلا مامإ جهنم دقن
 دئاقعلا نم هريغ نود ىبنلا

 :يبنلا قدص ىلع ةزجعملاب لالدتسالاب نيمرحلا مامإ جهنم دقن - ١

 ىلع اليلد ةزجعملا نم ذختي نيمرحلا مامإ نأ قباسلا لصفلا يف انل مدقت
 يبنلا قدص ىلع ةزجعملا ةلالد يف هيأرل انايبو .ةوبنلا هاوعد يف يبنلا قدص
 نوكت نأ ةرورض نم وه اهاري امك  ةلالدلا كلت ةحص طورش هنع انركذ
 نم ىوعد قيدصتب قلعتت نأو «ةداعلل ةقراخ نوكت نأو ىلاعت هلل العف

 هاوعد ىلع مدقتتال نأو اهب يبنلا يدحتب ةنرتقم نوكت نأب .هيدي ىلع ترهظ
 .هل ةبذكم رهظت ال نأو ةوبنلا

 يتلا طورشلا سفن نوكت داكت انه نيمرحلا مامإ اهمدقي يتلا طورشلاو
 . ىبنلا قدص ىلع اهتلالد ةحص ةزجعملا ققحتل نيملكتملا نم هريغ اهركذي
 يف  نيمرحلا مامإ مهنمو نيملكتملا دقني ةيميت نبا مالسإلا خيش دجن اننكل
 كلت مكحو طورش نم - اهتلالد ةحصو ةزجعملا قيقحتل  هنوركذي ام ضعب
  نيمرحلا مامإ مهنمو - نوملكتملا هاري ام ىري مالسإلا خيش نأ عمف .ةلالدلا
 لوقي ثيح ةوبنلا هاوعد يف يبنلا قدص تابثإل حيحص قيرط ةزجعملا نأ نم
 .©"9(ءايبنألا ةوبن ريرقتل حيحص ليلد تازجعملا نأ بير الو)

 ةزجعملا مساب هقدص ىلع يبنلا ليلد ةيمست هملق ىلع يرجي دق هنأ عمو
 اناهربو  ةيآ همس نارقلا نأ نيب دق هنأ الإ ,.نوملكتملا هنع ربعي ام وحن ىلع
 هللا «تازجعملا يأ» اهمسي مل اذهو) :مالسإلا خيش لوقي ةزجعم همسي مو

 .84 ص ةيناهفصالا ةديقعلا حرش (؟9)
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 اهب صتخيو اهدوصقم ىلع لدي مسا كلذ نإف نيهاربو تايآ الإ هباتك يف

 ضعب نم كلذ ناك نإو ةداع قرخالو ةزجعم اهمسي مل اهريغ ىلع عقي ال

 زجعو ةداعلا تقرخ دق نوكت ىتح ءاناهربو ةيآأ نوكت ال ىهف ءاهتافص

 .©”(اهلثمب نايتإلا نع سانلا
 هللاو ناهربو ليلد يه ءايبنالل تايآ نوكت ىتلا تايآلاف) :اضيأ لوقيو

 . "9 كبَر نم نائَمْرُب كناذف» ىسوملا هلوق يف اناهرب اهامس ىلاعت

 .©"*(نآرقلا نم ةريثك عضاوم يف تايآو اناهرب اهاسو ءديلاو اصعلا امهو

 ةوبن ىلع اهتلالد ةحصو ةزجعملا قيقحتل طرتشي نيمرحلا مامإ ناك اذإو

 خيش لوقي كلذ ىلع قفاوي مالسإلا خيش نإف ,ةداعلل ةقراخ نوكت نأ يبنلا

 رودقم نعو لب رشبلا رودقم نع ةجراخ ءايبنألا تايآ سنج) : مالسإلا

 ,ةداعلل ةقراخ نوكت نأ دبال ىبنلا ةيأف) :اضيأ لوقيو ."9(ناويحلا سنج

 يبنلاب ةصتخم نوكت ال ذئيح اهنأل كلذو نييمدآلل ةداتعم تسيل اهنأ ىنعمب
 .("7(ةكرتشم لب

 درجم ةداعلا قرخ طرش قيقحن يف ربتعي ال مالسإلا خيش نأ انه ظحالنو

 يفو نجلاو سنإإلا تاقولخملا عيمج نم مهريغ ةداع لب .طقف نيوعدملا ةداع

 لهأ نم عدبلا لهأو نوكرشملاو ناهكلاو ةرحسلا هب يتاتام َّنِإ) :لوقي كلذ

 ىلع ردقيال ءايبنألا تايآو .نجلاو سناإلل ارودقم هنوك نع جرخي ال للملا

 ُنِبآَو سنإلا ِتَعَمَتْجا نيل له :ىلاعت لاق امك نجلا الو سنإلا ال اهلثم

 ٍضْعَبل ْمُهْضْعَب َناَك ْوَلَو هلثمب َنوُنأَي آل َناَءْرُقْلآ اًَذَه لثمب اوي نأ َلَع

 . 00000 اريهظ

 ةقراخ ةزجعملا نوك طارتشا ىلع نيملكتملا قفاوي مالسإلا خيش ناك اذإ

 3١". ص تاوبنلا (350)

 ."؟ ةيآ صصقلا ةروس (7؟4)
 . 7817 ص «.تاوبنلا (؟6)

 .69 ص «تاوبنلا 25١

 0 ص «تاوبنلا 27

 34 ةيآ ءارسإلا ةروس (؟8)

 .458 ص «.تاوبنلا (58)
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 طانمو زاجعإلا طانم وه ةداعلا قرخ درحم ربتعي ال كلذ عم هنإف .ةداعلل

 .هل طباض ال كلذ نأل يبنلا قدص ىلع ةلالدلا ةحص

 ةمألا فلسو هلوسرو هللا مالك يف نكي مل اذهلف) :مالسإلا خيش لوقي

 لعجي نأ زوجي الو .ةداعلل ةقراخ اهنوك درجمب ءايبنألا تايأ فصو اهتمئأو

 ءايبنألا نيب كرتشم وهو هل طباض ال اذه نإف .ليلدلا وه ةداعلا قرخ درحم

 ال اهنأ ىنعمب ةداعلل ةقراخ نوكت نأ اهطرش نم ليق اذإ نكلو .مهريغو

 داتعملا رمألا نأ نوفرعيو ءدحأ لك هفرعي رهاظ اذهف سانلل ةداتعم نوكت

 رطملا ِض دش سمشلا عولطو رفسلاو بوكرلاو برشلاو لكألا لثم
 اذه لثم نأ دحأ يعدي الو ءاليلد سيل اهتقو يف ةرمثلا روهظو ءهتقو يف
 .©””(دحأ لكل رهاظ اذه داسف نإف هل ليلد

 .ةداعلل ةقراخ ةزجعملا نوكت نأ هطارتشا ةلع نيمرحلا مامإ انل نيب دقو

 ىتحو سانلا عيمج نيب كرتشم هنأل اليلد حصي ال داتعملا لمعلا نأ كلذ

 .هنم باوص اذهو طرشلا اذه يف ةلع اهنيب زييمتلاف .يبنتملاب يبنلا هبتشي ال

 قراوخو ءايبنألا تازجعم نيب هتيوست وه نيمرحلا مامإ دنع أطخلا هجو نكلو

 نوكي نأ هدنع زوجي يبنل ةزجعم نوكي اف .ةداعلا قرخ ةجرد يف ةرحسلا

 تازجعم نيب ةيوستلا هذه ىلإ نيمرحلا مامإ أطخ عجريو ءرحاسل اقراخ
 خيش لوقي .ةرورضلاب هداسف مولعم اذهف .؛ةرحسلا قراوخو ءايبنألا

 رمأ ةرحسلا رحس ةقيقحلاو دحلا يف ةيواسم ءايبنألا تايآ نوك) :مالسإلا

 حدقلا مظعأ نم اذه نأ يناثلا ,.لسرلا نيد نم رارطضالاب داسفلا مولعم

 .©0(ناهكلا ةناهكو ةرحسلا رحس سنج نم مهتايآ تناك اذإ ءايبنألا يف

 نعطت الو ءايبنألا تازجعمب هبتشت ال ناهكلاو ةرحسلا قراوخف مث نمو

 امو مهتاياو ءايبنألا قراوخ نيب قراوفلا 3 خيش نيب دقلو . . مهتوبن ف

 لدت اهنإ «ةرحسلا قراوخ يأ» اهنإف ...) :لاقف ناهكلاو ةرحسلا نم رهظي

 هلعفي اب رسيو «٠ ماعلا يف داسن وه ام ةيرغ اراثآ رثزب اهبحاص نأ ىلع

 ,#737 - ؟؟< ص .تاوبنلا (0)

 .48 ص .تاوبتلا (”9)
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 ملظلا هدوصقمف .نيطايشلاب كلذ ىلع نيعتسيو «ملظلاو بذكلاو كرشلا نم

 اذهو نيطايشلاب نيعتسي اذهو حالصلاو لدعلا هدوصقم يبنلاو .داسفلاو

 نيعتسي امنإ اذهو .هل كيرش ال هدحو هتدابعو ديحوتلاب رمأي اذهو «ةكئالملاب
 سيلبإ مذي اذهو «هدونجو سيلبإ مظعي اذهو «ءهللا ريغ ةدابعو كرشلاب

 . 22(هدونجو

 ,ةداعلل ةقراخ اهنوك عم «نوكت نأ نم ءايبنألا تايا يف دبالف) :لاق مث

 ءايبنألا لسرأ يذلا هللا الإ هيلع ردقي ال ثيحب ءايبنألا ريغل داتعم ريغ ارمأ

 نيطايشب ةناعتسا الو ةميزع الو ةليحب ال «ءايبنألا ريغ هيلع ردقي امم سيل
 .©9(كلذ ريغ الو

 خيش لوقي .اهملعت نكمي ةيبسك ةرحسلا قراوخ نأ كلذ ىنعمو

 اذهو ءهباستكاو هيعسو هملعتب ناسنإلا هلاني رحسلاو ةناهكلا نإ) مالسالا

 ,©”9(هباستكاب دحأ اهلاني ال هنإف ةوبنلا فالخب سانلا دنع برجم

 ةقرفت يهو .ةرحسلا قراوخو ءايبنألا تايا نيب فلسلا ءالع قرفي اذكه

 وه اههنيب قرافلا لعج هنإف نيمرحلا مامإ امأ .|مهنم لك ةعيبط ىلإ عجرت
 عدي , اذإ قراخلا هنم عقي - هدنع - رحاسلاف .ىوعدلاب ةزجعملا نارتقا

 ىوعدلا لعجي اذهب وهو .قراخلا هنم عقي نلف ةوبنلا ىعدا ىتم امأ «ةوبنلا

 ىلع لدتسي فيكف ليلدلا نم انكر وأ اءزج اهيلع لدتسي نأ يغبني يلا

 ماقت يذلا وه ةوبنلا ىوعدو) :مالسإلا خيش لوقي .هسفن ءيثلاب ءيثلا
 . "2 (ةجحلا نم اءزج وه سيل ةجحلا هيلع ماقت يذلاو .ةنيبلا هيلع

 لدتسملا ىوعدب اليلد ريصي ال ليلدب سيلام نأ مولعمو) :اضيأ لوقيو

 , ”9(ليلد هنأ

 هل قرخت مل ةوبنلا ىعدا اذإ رحاسلا نأ  نيملكتملا ىوعد نأ نيبي اممو

 ."”4 ص «.تاوبنلا (*7)
 ."ه ص .تاوبنلا (”*)
 2١88 ص .تاوبنلا (*5)
 . ١0/48 ص «.تاوبنلا هج

 .ه١8 86٠ ص .تاوبنلا (”*5)
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 خيش ركذ امك بذاك وهو ةوبنلا ىعدا نمم قراوخلا ٌعوقو  ةلطاب ةداع

 نم سانلا نم نأ وهو سداسلا هجولاب رهظي اذهو ...) :الئاق مالسإلا

 اهنم عنمي ملف قراوخلا ضعب هدي ىلع ترهظو ابذاك ناكو «ةوبنلا ىعدا
 ءايبنألا تايا نم سيل هب ىتأ يذلا اذه نأ فرع لب .دحأ هضراعي ملو

 باذكلا ةمليسمو ىسنعلا دوسألا ةصق يف (ىك ةددعتم قرطب هبذك فرعو

 نإ :مهلوقف ةوبنلا ىعدا نمت ءالؤه ريغو يمورلا ابابو يقشمدلا ثراحلاو
 .©7(هوعدا امك سيل سنجلا اذه لثمب يتأي ال باذكلا

 ةقراخ ةزجعملا نوك هطارتشا يف نيمرحلا مامإ ىلإ هجوي رخآ دقن ةمثو

 لعفب هتوبن ىلع يبنلا لدتسي نأ زاوجو طرشلا اذه نيب عمج ثيح .ةداعلل

 ةلالدلا رادم نأكف .كلذ مهيلع عنتميف هلثم اولعفي نأ هموق ىدحتي داتعم

 ناك اذإف .داتعملا لمعلا اذهل ةضراعملا نم ةمالسلا ىه ةروصلا هذه لثم يف

 مامإ رعشتسا دقو ,ةداعلل ةقراخ ةزجعملا نوك طارتشا هجو اهف كلذك رمألا
 كلذ نع باجأف ةداعلا قرخ طرش نم هفقوم يف ضقانتلا عوقو نيمرحلا

 ةداعلل قراخ رمأ نيريثك ماوقأ نم ةلواحم عم داتعملا لمعلا نم عنملا نأب

 قراخ ةرثك نودعي ماوقأ نم مايقلا ةلواحم عم رمتسملا دوعقلا) :لوقي ثيح

 ,©8(. . .ةداعلل

 :نيمسق مسقنت ةزجعملا) :ةيماظنلا يف لوقيو
 .ةداعلل اقراخ اعيدب العف نوكيام :امهدحأ

 .©5*(. . .داتعملا نم اعنم نوكي :يناثلا

 ةضراعملا نم سانلا عنم ىلإ عجري هدنع ةزجعملا ةلالد هجو نأ ينعي اذهو

 سانلا هب ىدحت يذلا لعفلا اذه نوك نع رظنلا ضغب يبنلا لعف لثمب

 .قراخب سيل وأ هسفن يف اقراخ
 زجعم هنأ نآرقلا زاجعإ يف ريخألا نيمرحلا مامإ بهذم نإف اذههو

 .ه١ ص «.تاوبنلا (”:0)

 .(نودعي ال١ هلوق يف ال١ فذحب اباوص هارث يذلا وه هانتبثأ ام “09 ص ,داشرإلا ةيسيلإ

 .55 ص .ةيماظنلا ةديقعلا (”9)

- 5:86 - 



 زجعم نآرقلا نأ ال .هلثمب نايتإلا نم سانلا عنم هللا نإ يأ .ةفرصلاب
 .«؟2داشرإلا يف كلذ لبق هبهذمو روهمجلا بهذم وه |[ى هسفنب

 لثمب اوتأي نأ ةبطاق قلخلا ىدحت هللا نأ ركذ نأ دعب نيمرحلا مامإ لوقي

 لثم نع نوعونمم قلخلا نأ اعطق نيبتف ...) هلثمب اوتأي ملو نآرقلا اذه
 يف ةعيدبلا لاعفألاب دئاوعلا قرخ نم اندنع غلبأ كلذو مهرودقم نم وهام

 ,(42(. . .اهسفنأ

 نوكت نأ طارتشال نذإ ىنعم الف ةضراعملا نم ةمالسلاب ةربعلا تناك اذإف

 .ةضراعملا نم ةمالسلا طارتشا ىفكي ذإ .ةداعلل ةقراخ ةزجعملا

 :لاقف نيملكتملا ىدل بارطضالا اذه ىلإ مالسإلا خيش راشأ دقلو
 نأ .يدحتلا عم قراخلا ةزجعملا اولعج يذلا ءالؤه لوق ىلع رمألا ةقيقح . .)

 زجعملا ناك ءاوس .لثملاب ةضراعملا نم سانلا عنم الإ سيل ةقيقحلا يف زجعملا
 داتعمرمأ نهاكلاو رحاسلا هب يتأي امم ريثكو .قراخ ريغ وأ اقراخ هسفن يف

 رحاسلا هللا عنم ةيأ ناك اذإو «يبنلل ةيأ نوكي نأ نوزوجي مهو .مهل

 , غلبأ اذه اولاقو ءهضراعي نم هل ضيق وأ لعفي ناكام لثم نم نهاكلاو

 لاعفألا نم مهعنم تازجعملا يعون دحأ مهدنع كلذكو داتعملا عنم هنإف

 لك نوكي نأ زاج كلذك ناك اذإو .ةفرصلاب لوقي نم ذخأم وهو ةداتعملا

 هلعفك اولعفي نأ مهعنم اذإ .ةزجعم دوعقلاو مايقلاو برشلاو لكألاك رمأ
 لب ءاهيلع ةردقلاب برلا صاصتخال الو اقراخ اهنوكل ىنعم الف ذئنيحو
 .(9(...كلذ فالخب نورقي مهو ةضراعملا مدع درجمب رابتعالا

 ةداعلا قرخ طرش نيطرشلا نيب ةزجعملا يف عمج مالسإلا خيش ىرن اذبمو

 نم يبنلا لعف ةمالس درجم هدنع يفكي الف .ةضراعملا نم ةمالسلا طرشو

 هتمالس عم  لعفلا كلذ نوكي نأو دبال لب .لعفلا كلذ ناك ايأ ةضراعملا

 . هسفن يف ازجعم هدنع نارقلا ناك اذهلو .هسفن يف ةداعلل اقراخ  ةضراعملا نم

 .9"4 ص .داشرإلا رظنا (40)
 .94 ص .ةيماظنلا (41)
 .6ه5 ص .تاوبنلا (57)
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 .«9ةفرصلاب نيلئاقلل افالخ يدحتلا نم هتمالس عم

 نوكت الو «ةداعلل ةقراخ الإ نوكت ال ءايبنألا تايأ) :مالسإلا خيش لوقي

 ةضراعملا نع اهتمالسو يبنلاب اهصاصتخاف ءاهتضراعم ىلع دحأ ردقي امم

 .«9(ليلد لك ينو لب اهيف طرش
 سيل نم اهضراعي ال نأ ءايبنألا تايآ يف بجي اذهلو) :اضيأ لوقيو

 . مهتايأ نم سيلف ءايبنألا سنج نم سيل نمم ارداص اهضراعام لكف « يبنب

 عمجف رحاس هنأ ىعدا ال ىسوم هب ءاجام ضراعي نأ نوعرف بلط اذهلو

 مهرمأو «ةوبنلاب ةصتخم هتجح ىقبت الف «ىسوم لعفي ام لثم اولعفيل ةرحسلا
 ةيح تراص يتلا اصعلا اهتعلتباو تتأ الف .مهقراوخب الوأ اوتأي نأ ىسوم

 لاق رو ءامزاج اناعإ اونمآف ٍمهرودقم سنج ِس سيلا اذهل نأ ةرحسلا ملع

 ىَقْبَأَو اًناَّذَع ُدَشأ 59 َنُمْلْعتلَو لخنلآ عوذُج ف ْمُكدبَلَصالو : نوعرف ع

 .«*هانَرَطَق يِذْنَو تيب نم اَنءاَجاَم ْلَع كريو نأ ْاوُناَق
 مامت نم ناكف .«04َنوُرَْهَو ئَسوُم ّبَر َنيِمَلْعْلا برب اَنَماَءط :اولاقو

 ءسنجلا اذه نم سيل اذه نأو مهلاثمأل داتعم رحسلا نأ رحسلاب مهملع

 .(9(هاوعد قدص ىلع لدف اذه لثمب صتخم اذه لب

 ءاهتضراعم نكمي ال هنأ ءايبنألا تازجعم صئاصخ نمو) :اضيأ لوقيو

 ليلد مظعأ كلذ ناك .اهتضراعم نع ءايبنألا ريغ يرشبلا عونلا زجع اذإف

 ةيأ نوكي ال اذهف اهريغل ادوجوم ناك ام فالخب .ءايبنألاب اهصاصتخا ىلع

 , (48(ةتبلا

 لالدتسا طارتشا نم ةزجعملا ةحص يف نيمرحلا مامإ هطرتشي اب قلعتي ايفو

 مامإ هاري اب قلعتي اميف  اهلثمب اوتأي نأ هموقل هيدحت كلذكو ءاهب يبنلا

 نأ ءايبنألا تايآ يف طرتشي ال مالسإلا خيش ىرن هلك كلذ نم نيمرحلا

 . ١١7 ص ةيناهفصالا ةديقعلا حرش رظنا (55)

 ١66. ص تاوبنلا (45)
 .95 ل الا ةيآ هط ةروس (؛4)
 ١٠١. ةيآ فارعألا ةروس (47)
 .؟١ ص تاوبتلا (47

 ."8© ص تاوبنلا (548)
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 قراوخ نم لك يبنلل عقو اف .هموق اهب ىدحتي نأ وأ اهب يبنلا لدتسي
 اهب لدتسي مل هنأ عم تايآلا نم ربتعي كلذ ريغو ءاملا عبنو ماعطلا ريثكتك

 هولخ عم هتوبن ىلع ةيأ رانلا يف ليلخلا ءاقلإ كلذكو .هموق اهب دحتي ملو
 نم سيل ءايبنألا تايآ نا) مالسإلا خيش لوقي .لالدتسالاو يدحتلا نم

 هتوبن ىلع ليلد يه لب ءاهلثمب نايتإلاب هيدحت الو اهب يبنلا لالدتسا اهطرش
 هنإف لي دمحم ةوبنب مدقت نم رابخإك اذهو نيديقلا نيذه نع تلخ نإو
 اضيأو .هب لدتسي الو .هب اوربخأ اب ملعي ملوه ناك نإو .هقدص ىلع ليلد
 ىفك ىتح ليلقلا ماعطلا ريثكت لثم تايآلا نم هيدي ىلع هللا هرهظي ناك اف

 ملو .ةوبنلا لئالد نم هلك كلذ ريغو هيلإ اجاتحم ناك نم فاعضأ فاعضأ

 ءاهيلإ نيملسملا ةجاحل لب اهلثمب ىدحتي الو اهب لالدتسالل اهرهظي نكي
 .(؟9(ديحوتلا ىلإ مه هئاعدو هتوبن دعب ناك امنإ رانلا يف ليلخلا ءاقلإ كلذكو

 ىدحتي نأو يبنلا اهب لدتسي نأ ةزجعملا يف طرتشي نيمرحلا مامإ نأ عمو

 ةعامج نيب لَك يبنلا دي ىلع ثدحام ربتعي تقولا سفن يف وهف .هموق اهم

 خلا . . . ىصحلا حيبستو ماعطلا ريثكتو هعباصأ نم ءاملا عبن نم نينمؤملا

 :الئاق داشرإلا يف كلذ ىلع صن امك هتازجعم نم كلذ ربتعي -

 يمجعلا قاطنإو رمقلا قاقشناك نآرقلا ىوس ىصحت ال تايأ ِةَِي لوسرلل)

 يضرملاو .ليلقلا ماعطلا ريثكتو ىصحلا حيبستو عباصألا للخ نم ءاملا عبنو
 ملعلا ديفي اهعومجم نكلو ءارتاوت تبثت ال تازجعملا هذه داحا نأ ءاندنع

 .©60(. . .تاداعلا قراوخب هصاصتخال اعطق
 نذإ هجو الف ادحأ اهب دحتي ملو يبنلا اهب لدتسي مل تايآلا هذه نأ عم

 .ةزجعملا ةقيقح يف نيطرشلا نيذحل نيمرحلا مامإ طارتشال

 طارتشا يف نيملكتملا ينعي» كئلوأ مزلي امبو) :مالسإلا خيش لوقي

 سيل تاقوألا نم تقو لك يف ِةَِك يبنلا دي ىلع رهظي ناك ام نأ «يدحتلا
 سانلا ىدحتو .هب جتحا كلذ نم ءيش رهظ املك نكي مل هنأل هتوبن ىلع اليلد

 ١65. ص تاوبنلا (59)

 ."هؤ4 ص .داشرإلا 220
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 لقن الو ةصاخ نارقلا يف الإ يدحتلا هنع لقني مل لب .هلثمب نايتإلاب

 ةرحسلا نكلو .حلاصو حيسملاو ىسوم لثم ءايبنألا نم هريغ نع يدحتلا
 . مهتضراعم لطبأ ىسوم اوضراع ال

 .«تازجعملا ةلمح نم ءايلوألا تامارك نوكت الأ بجوي هولاق يذلا اذهو
 نم يهو مهيبنل تازجعم ءايلوألا تامارك نأ ءاملعلا نم دحاو ريغ ركذ دقو
 . 2(. . .هريغو ينالوخلا ملسم يبأ ةصقك باوصلا وه اذهو هتوبن تايأ

 ةلالد نأ ىري ال قبس امك نيمرحلا مامإ نإف ةزجعملا ةلالدب قلعتي اهيفو
 ردقي الو هنيعب هلولدمب قلعتي ىلقعلا ليلدلا نأ كلذ «ةيلقع ةلالد ةزجعملا
 اصعلا تبلقنا ول ذإ ءكلذك تسيل هدنع ةزجعملاو «لاد ريغ هعوقو لقعلا يف
 قدص ىلع تلد امل يبن ىوعد ريغ نم لجو زع هللا لعف نم ايدب ةيح الثم

 الو .هيدي ىلع ترهظ نم قدص يهو اهلولدمب قلعتت ةزجعملا نأ عقاولاو
 نم هركذام امأو «ةوبنلا يعدم قدص ىلع ةلاد ريغ اهعوقو لقعلا يف ردقي
 ,عدم قدص ىلع لدت نأ نود هللا لعف نم ايدب ةيح اصعلا بالقنا زاوج
 سيلف .ةزجعم  هسفن نيمرحلا مامإ بهذم ىلع ةلاحلا هذه يف دعت ال اهنإف
 ررق امك - ةيرورض ةلالد تلد ترفاوت ىتم طورش اه لب .ةزجعم قراخ لك

 .هيلع ترهظ نم قدص ىلع كلذ وه
 وهو هدي ىلع ترهظ نم ىوعد قدصو ليلدك ةزجعملا نيب طابترالاف

 ةلالد نأ ىلع لدي اذهو .كاكفنالا لبقي ال يرورض طابترا هيلع لولدملا

 .فلسلا ءالع يأر وه اذهو ةيلقع ةلالد ةزجعملا

 اصتخم ارمأ يبنلل يتلا ةيآلا نوكت نأ دبال) :مالسإلا خيش لوقي
 هقدص ليلد يه يبنلا ةياف .هيلع لولدملل مزلتسم ليلدلا نإف ء.ءايبنألاب

 .©9(هقدصل ةمزلتسم الإ طق دجوت الف .هقدص ناهربو هقدص ةمالعو

 ىوقأ اهتالولدمب (ةزجعملا» قيرطلا اذه ةلدأ طابتراو) :ميقلا نبا لوقيو

 ) )8١ص تاوبنلا /الا1١ - ١98.

 ص تاوبنلا (8؟) »١67.
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 .©9(..اهتالولدمب ةحيرصلا ةيلقعلا ةلدألا طابترا نم

 انلق اك وهف «ةيلقع ةلالد ةزجعملا ةلالد ربتعي ال نيمرحلا مامإ ناك اذإو

 ءانررق اك ءاذه نم رهاظلاو ءلوقلاب قيدصتلا ةلزنم ةلزان اهربتعي  اقباس

 .ظافلألا ةلالدك ةيعضو ةلالد ىبنلا قدص ىلع اهتلالد نأ ىري هنأ

 ةفصب نيملكتملا ىلإ دنسأ ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ هركذ ردجي امبو

 ةلالد اولعجي ١ اذهو ...) :لاق ثيح ةزجعملا ةلالد ةيعضوب مهوق ةماع

 .©9(. .حالطصالاب ظافلألا ةلالدك ةيعضو ةلالد لب ةيلقع ةلالد ةزجعملا

 نأب نيملكتملا نم لوقي نمل لاقف هاجتالا اذه مالسإلا خيش دقتنا دقو

 مدقت اذإ لدت امنإ اهلك رومألا هذه مهل لاقيف) :ةيعضو ةلالد ةزجعملا ةلالد

 هنيب لعجيو اليكو لجرلا لكوي اى ةمالع اهلعج لادلا نأ ءاهب لولدملا ملع
 هدي عضو امإو هرصنخ عضو امإو .هتوقرت ىلع هدي عضو امإ .ةمالع هنيبو

 مدقتي مل اذإ امأف ءهلسرأ هلكوم نأ ملع ةمالعلا هذبب ءاج نمف هسأر ىلع

 اهلبق مدقتت مل ءايبنألا تاياو .ةيحالطصا ةيعضو ةيلعج ةلالد نكت مل كلذ

 .©9(.. .دابعلا نيبو هنيب ةعضاوم برلا نم
 - فلسلا ءاملع هاري ام وه ةزجعملا ةلالد يف حيحصلا لوقلا ناك اذإو

 . ؟ةيرظن مأ ةيرورض كلذ عم يه لهف ةيلقع ةلالد اهنأ

 ةلالد ةوبنلا ىلع ةزجعملا ةلالد نأ ىلإ  انمدق امك  نيمرحلا مامإ بهذي

 وه |(ف ةيرظن اهنأ ةيميت نبا هاكح امك ىري نيملكتلا ضعبو ءةيرورض
 .كلذ يف باوصلا

 ةلالد كاردإ يف رمألا نأل . حيحص نيلوقلا الك نأ مالسإلا خيش ىري

 موقل ةيرورض نوكت دق ةلالدلاف سانلا كرادم فالتخاب فلتخي يبسن ةلدألا

 ةلالد هجو يف سانلل نأ مدقت دق) :مالسإلا خيش لوقي .نيرخآل ةيرظن

 اهتلالد لاق نم مهنم «ةددعتم اقرط .مهتوبن ىلع ءايبنألا تايآ يهو ,تازجعملا

 ©1١198. ص 2. قعاوصلا رصتخ 26
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 الكو لالدتسالاو رظنلاب ملعت لاق نم مبنمو «ةرورضلاب ملعت قيدصتلا ىلع
 .(. . حيحص نيلوقلا

 نم سانلا نم تايآلاو تامالعلاو ةلدألا نم ريثك كلذكو) :اضيأ لوقيو

 هيف جاتحي ال انيب هدنع موزللا نوكيو ؛ةرورضلاب اهمزاولل اهمازلتسا فرعي
 .©2(. .طسوو ليلد ىلإ رقتفي نم مهنمو ليلدو طسو ىلإ

 : يبنلا قدص ىلع ديحولا ليلدلا تسيل ةزجعملا - "

 ديحولا ليلدلا يه ةزجعملا نأ  اقباس انركذ امك  نيمرحلا مامإ ىري
 .اهريغ يبنلا قدص ىلع ليلد ةماقإ ناكمإلاب سيلو يبنلا قدص ىلع

 ليلدلا تسيل اهنكلو يبنلا قدص ىلع ةلدألا نم ةزجعملا نأ حيحصلاو
 ىلع اهريغ ليلد ةماقإ ناكمإ مدع هاوعد يف ينيوجلاو .كلذ ىلع ديحولا
 .باوصلا بناج دق يبنلا قدص

 ةراشبلا هذبب تبثت الأ يعم وأ يدعب يبن نالف لاقو يبن ربخأ اذإ هلوق اف
 ءأطخلا .لاتتحال وأ بذكلل يبنلا مالك ضرع دقف تبثتال لاق نإ «ةوبن
 .لطاب وهف هيلإ ىدأ اف .لطاب وهو ةمصعلل فانم هلك اذهو

 ريغ نم ىبن ةوبن ىلع ليلد ةماقإ ناكمإلاب هنأ رقأ دقف تبثت لاق نإو
 ْ .ةزجعملل جايتحا

 ليلدلا يه ةزجعملا نولعجي نيذلا نيملكتملا أطخ مالسإلا خيش نيب دقلو
 :لاق ثيح ةلطاب رومأ نم كلذ ىلع بترتي امو ةوبنلا قدص ىلع ديحولا
 ءالؤه نمريثك نكل «ءايبنألا ةوبن ريرقتل حيحص ليلد تازجعملا نأ بير الو)

 ءايبنألا ةوبن فرعت ال نأ نظي اهيلع هنايإ ىنب نم لك لب «نيملكتملا ينعي»
 ريغ ىرخأ ةلدأ لعجيو اليلد ةزجعملا لعجم نم مبنمو . . . تازجعملاب الإ

 هذهمل رطضا ةزجعملا الإ اهقيرط لعجي مل نمو قرطلا حصأ اذهو «ةزجعملا
 ةمئألاو فلسلا ناك اذهلو ,لطابل قيدصت وأ قحل بيذكت اهيف يتلا رومألا

 .8"”7 ص تاوبنلا (65)
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 .5(.. .نوئطخي هباحصأ نإف عدتبملا مالكلا نومذي

 .نكمم رمأ ةزجعملا ريغب يبنلا قدص ةفرعم نأ مالسإلا خيش يأر يفو

 دحاو قيرط يف ةروصحم تسيل «ةريثك قرط هل بذاكلاو قداصلا نيب زييمتلا ذإ
 نإف .ةنكمم تازجعملا ريغب «ةوبنلا يأ» اهتفرعم نإف ..) لوقي اذه يفو

 لوسر ينإ لاق اذإ هنإف .هبذك وأ ةوبنلا يعدم قدص ةفرعم وه |(نإ دوصقملا
 ناك اذإف ...ابذك نوكي نأ امإو اقدص نوكي نأ امإ مالكلا اذهف «هللا

 ءالالضإ وأ ادمع ابذاك نوكي نأ دبالف اقداص نكي مل ةلاسرلا يعدم

 فيكف ةوبنلا ىوعد نود وه اهيف ةريثك قرط هل بذاكلاو قداصلا نيب زييمتلاف

 . .ةوبنلا ىوعدب
 لهجلا نم هيلع رهظ دقو الإ نيباذكلا نم ةوبنلا ىعدا دحأ نم امو

 امو .زييمت ىندأ هل نمل رهظام هيلع نيطايشلا ذاوحتساو روجفلاو بذكلاو
 قدصلاو ملعلا نم هيلع رهظ دقو الإ نيقداصلا نم ةوبنلا ىعدا دحأ نم

 ربخي نأ دبال لوسرلا نإف زييمت ىندأ هل نمل رهظام تاريخلا عاونأو ربلاو

 .«8(ارومأ لعفي نأ دبالو رومأب مهرمأيو رومأب سانلا
 لهس تاعانصلل نيعدملا نم بذاكلاو قداصلا نيب زييمتلا نأ امكو

 سانلاو) :لوقي ىنعملا اذه ينو «ةينيدلا رومألا يف لاحلا كلذكف ءروسيمو

 تاعانصلل نيعدملا يف ىتح ةلدألا نم عاونأب بذاكلاو قداصلا نيب نوزيمي

 ,كلذ ريغو هقفلاو بطلاو وحنلا ملعو ةباتكلاو ةجاسنلاو ةحالفلاك تالاقملاو

 قداصلا نيب كلذ يف قيرفتلاو الإ ةلاقم وأ ةعانصب ملعلا يعدي دحأ نم اهف

 ةنايدلا رهظي نمك المع ادصق رهظأ نم كلذكو .ةريثك هوجو هل بذاكلاو

 نيبتي نأ دبال هنإف .قالخألا نم كلذ لاثمأو ةبحملاو ةيحصنلاو ةنامألاو

 .(0*(ةددعتم هوجو نم هبذكو هقدص

 ناسنإلا دجو ذنم ةدوجوم ةوبنلاف «ةريسيو ةلهس ءىبنتملا نم يبنلا ةفرعمف

 .84 ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش (ه)
 .84 ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش (00)

 4١. ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش (69)

-5:9537- 



 فرعيف ءاهب لهجلا ال ةوبنلا ةفرعم ةيرشبلا يف لصألاف ضرألا هجو ىلع

 لوألا يبنلاف .ثراوتلاب ءايبنألا تافصو ءايبنألا قالخأو ءايبنألا ةوعد سانلا

 خيش لوقي ىنعملا اذه يفو .مالسلا هيلع مدآ وهو لوألا ناسنإلا وه

 يهو اهب لوسرلا فصتي نأ دبال لامعأو مولع ىلع ةلمتشم ةوبنلاو) : مالسإلا
 نيبتي الو بذاكلاب اهيف قداصلا هبتشي فيكف .لامعألا فرشأو مولعلا فرشأ

 نم ولخي ال ملاعلاو اميس الو «ةريثك هوجو نم بذاكلا بذكو قداصلا قدص

 ءايبنالا هب تءاجام سنج ملع دقو ءاننمز ىلإ مدا ندل نم يبن راثا

 «ضرألا يف نيلسرملا راثآ لزت ملو .هب نورمأيو هيلإ نوعدي اوناكامو نولسرملاو
 لسرلا هب تءاجام سنج هب نوفرعي ام لسرلا راثآ نم سانلا دنع لزي مل

 .©0(لسرلا ريغو لسرلا نيب نوقرفيو
 ةلطاب رومأب رمأيو ةوبنلا ىعدي امدنع ناسنالا بذك فرعت سانلاف

 ناييإلاو هللا ةدابع نع يبغلاو بذكلاو ملظلاو ناثوألا ةدابعو كرشلاك «ةركنم
 ."9هبذك هيف كشي ال اذه لثمف رخآلا مويلاب

 مل ةيهلإلا يعدي لاجدلا ناك امل اذهو) :الئاق لاجدلاب الاثم برض مث
 هنأو اهسفن يف ةعنتمم هاوعد نأب ملعلل هقدص ىلع الاد هب يتأي ام نكي

 ,(9"0(باذك

 ةجيدخ تفرع فيك كلذ ىلع ءانب  مالسإلا خيش حضوأ دقلو

 هيلع كلملا لوزن دعب فجتري اهيلإ ءاج امدنع هل تلاق ثيح هيو هقدص
 ثيدحلا قدصتو محرلا لصتل كنإ هللا كيزخي ال هللاو الك) ةرم لوأل

 .©9(قحلا بئاون ىلع نيعتو مودعملا بسكتو فيضلا يرقتو لكلا لمحتو
 نم هيلع الوبحم ناكام وهو) ءوسلا هنع يفني ام مالكلا اذهب ةجيدخ تنيبف

 9١. ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش (50)

 ) )5١ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش رظنا 9١.
 9١. ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش رظنا (5؟)
 رشبأ الك : ةجيدخ تلاق) يحولا ءدب باب هحيحص يف ملسم ىور دقف ثيدح نم ةعطق هذه 35

 مودعملا بسكتو لكلا لمحو ثيدحلا قدصتو محرلا لصتل كنإ هللاو ادبأ هللا كيزخي ال هللاوف

 7٠١. ص ١ ج يوونلا حرشب ملسم حيحص .(قحلا بئاون ىلع نيعتو فيضلا ىرقتو
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 هللا هلبج نم نأ هللا ةنس نم ملع دقو . . .ميشلا نساحمو قالخألا مراكم
 00 ال هنإف ةمومأملا قالخألا نع ههزنو ةدومحملا قالخألا ىلع

 كلسملا :ةوبنلا ةفرعمل نيكلسم كانه نأ مالسإلا خيش ىري ىرخأ ةرابعبو

 ءايبنألا هب ءاج امل ىدحلا نم يبنلا هب ءاجام ةقفاوم هب ينعيو يعونلا لوألا

 امدنع لَك هتوبن ىلع ىشاجنلا هب لدتسا امم وهو .ابنيب عونلا ةدحول نوقباسلا

 ىسوم هب ءاج يذلاو اذه نإ) :لاق نآرقلا اوؤرقف هب ربخي اع مهيبختسا
 .©"*(ةدحاو ةاكشم نم جرخيل

 اينارصن ةقرو ناكو ِةكَي يبنلا قدص لفون نب ةقرو فرع كلسملا اذهيو

 ىسوم يتأي ناك يذلا سومانلا وه اذه) :لاق هريخب هل يبنلا هربخأ امدنعف

 تأي مل .معن لاقف ؟مه ّيجرحم وأ ِهلَك يبنلا لاقف «كنوجرخيس كموق نإو

 .ارزؤم ارصن كرصنأ كموي ينكردي نإو يدوع الإ هب تئج ام لثمب دحأ
 .3(يفَوُت نأ ةقرو ثبلي مل مث

 نم ِهلَك يبنلا صخشب طيحي ام هب ينعيو ىصخشلا :يناثلا كلسملاو
 لالخ نم مورلا كلم لقره هب لدتسا ام وهو .هقدص ىلع ةلادلا نئارقلا
 يف هدوجو ءانثأ هلك يبنلا لاوحأ نع هلأس امدنع «نايفسوبأ هب هباجأ ام

 اقداص ناك هك يبنلا نأ نايفس يبأ نم ملع دقف .ملسي نأ لبق ماشلا دالب

 مهنم دحأ ىعدا نأ قبسي د ملو بسن وذ هنأو ,ردغي ال ناكو بذكب مهتي ال

 ءافعضلا نم هعابتأ نأو كولملا ةلالس نم نكي مل لك يبنلا نأو هلبق ةوبنلا

 مهنيبو هئيب برح ا نأو «نيدلا نع دادترالاب نوصقني الو نوديزي مهنأو

 كارشإلا مدعو هدحو هللا ةدابع ىلإ وعدي هنأو «هتوعد ةعيبط فرعو لاجس

 .ةلصلاو فافعلاو قدصلاو ةالصلا ةماقإ ىلإو هللاب

 .57 ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش 5
 .87" ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش (69)
 يذلا سومانلا اذه ةقرو هل لاقف) :ملسم حيحص ف اك هيفو قباسلا ثيدحلا نم ةعطق هذه ملكك)

 ٌلوسر لاقف كموق كجرخي نيح ايح نوكأ ينيلاي عذج ذج اهيف ينتيلاي مالسلا هيلع ىسوم ىلع لزنأ
 ينكردي نإو يدوع الإ هب تئج اب طق لجر تأي : معن ةقرو لاق ؟مه يجرخموأ : هي هللا
 ةديقعلا حرش .704 7١ ص 7"ج يوونلا حرشب ملسم حيحص .(ارزؤم ارصن كرصنأ كموي
 .97" ص ةيناهفصألا
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 ثعبت لسرلا نأل .هتوعد يف قداص يبنلا نأ اذه نم لقره جتنتساف

 نأ لامتحا كلذب ىفتناف ةوعدلا هذهب قبسي مل هنألو اهموق باسنأ فرشأ يف

 لطبف .كلم هئابا نم سيلف رخآ رمأو .هلبق ليق لوقب ىسأتي هاوعدب نوكي
 بذكي ال اقداص ناك هنإ مث .هئابأ دج بلطي امنإ هاوعدب نوكي نأ لامتحا

 ءافعضلا هعابتأ نألو .سانلا ىلع بذكلا عديو هللا ىلع بذكيل ناك (ف

 لخد ذإ ناميإلا نوكرتي الو ءافعض ءايبنألا عابتأ اذكهو نوصقني الو نوديزي

 . مهولق
 ءايبنألا ةوعد يه هتوعد نإ مث .نوردغي ال ءايفوأ ءايبنألاو ردغيال هنأ اك

 ام ناك نإف) :لقره لاق مث .فافعلاو قدصلاو ةالصلاو ديحوتلا نيقباسلا

 نكأ ملو جراخ هنأ ملعأ تنك دقو .نيتاه يمدق عضوم كلميسف اقح لوقت

 هدنع تنك ولو هءاقل تمشجتل هيلإ صلخأ ينأ ملعأ ينأ ولف مكنم هنأ نظأ

 ,©9(همدق نع تلسغل

 ىلع ؛مالسإلا خيش لوقي امك ؛يرزاملاك نيملكتلا ضعب ضرتعا دقو

 الإ ةوبنلا ةفرعم نكمي ال هنأ |عاز ٍةلَك يبنلا قدصل هتفرعم يف لقره ةقيرط
 ام ىلع رمألا سيلو) هلوقب ضارتعالا اذه ةيميت نبا لطبأ دقو .ةزجعملاب

 هنأ ملع ثحبلاو لاؤسلا اذه عمس اذإ ةرطفلا ميلس لقاع لك لب ء.لاق

 قداص وه له هب زيمتي ام هطابنتساو هتريخو لئاسلا لقع ىلع ةلدألا لدأ نم

 ,209(.. بذاك وأ

 قدص ةفرعمل ديحولا قيرطلا يه ةزجعملا اولعجي مل فلسلا نأ حضتي اذهبو

 رظنلاو يبنلا لاوحأ يف رظنلاو تاراشبلاك ىرخأ قرط كلانه لب .يبنلا
 يف يبنلا قدص ةفرعم نكمي اذه لكبف .هل هدييأتو هللا رصنو هتوعد يف

 . هاوعد

 ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش رظناو .5 ح 785 ص ١ ج يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف (89)
56 - 994 
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 :دئاقعلا نم ىبنلا قدص ريغ ىلع ةزجعملاب لالدتسالا - م

 مامإ ىري اك - يبنلا قدص تابثإ ىلع اهتلالد رصتقت ال ةزجعملاو

 ةيبوبرلا ديحوت تابثإ ىلإ ةلصوم اهنأ نوري فلسلا ءاملع َّنِإ لب  نيمرحلا
 ءايبنألا اهمدختسا ذإ ةيعرش ةقيرط اهنأو «داعملا تابثإو ىلاعت هتافص تابثإو

 نيذلا  هموقو نوعرف ىلع ةجحلا ماقأ مالسلا هيلع ىسومف .مهماوقأ عم

 اهب هللا هديأ ىتلا تازجعملا امدختسم - ىلاعتو هناحبس هللا ةيبوبر اوركنأ

 ةلالد ةحص اتثم نوعرف عم ىسوم ةصقب مالسإلا خيش لدتسا دقلو

 يكحن يلا تايآلا قاس نأ دعبف «ةيبوبرلا ديحوت تابثإل قيرطك تازجعملا

 َبَر رز لوسي | نإ اوف وَ ايو : ىلاعت هلق يهو نوعرف عم يا ةصق

 لاق .َنيلّدألآ 1 برو ْ لاَق نعمت 5 زَح ْنَأ لاق .نينقوُم

 اتيباَمَو برْغَلَو ٍقِرْشَلأ 5 لاَق . نوُنَجْمل مكي َلسْرَأ َىِذْلآ مُكَلوُسَر نإ

 لاَق َنيِنوُجَسْلأ نم كْللَعَجأل يِرْيَغ اَهَلِإ َتْذَختآ نئل لاَ .َنوُلقْعَ منك نإ

 انف ُهاَصَع ىلا َنيِقدَّصلآ نم تنك نإ هب تأ َلاَق نيم يشب َكُدجْولوأ

 .074َنيرظنلل ُءاضِيب ىف ' اًذِإَق ُهَدِي سَ نيبم نايت 3

 نأ يفو «نيملاعلا بر لوسر هنوك ٍِق هقدص م ىلع اليلد اهلعج يلا ةنيبلا

 اوملَعَأَف ْمُكَل اوُبيجتسُي 0 ىلاعت لاق كلذكو ,هذختي نوعرف ريغ اهإ هل

 ىلع لدت ةزجعملا نأ نيبف ."">«وه َّإ َهْلِإ ال نَأَو هللأ ملعب لزنأ نأ

 لدت ةداعلل قراخ لعف يه يتلا ةزجعملا نأل كلذو .ةلاسرلاو ةينادحولا

 نأل كلذ نم صخأ يه لب ثداوحلا رئاسك . عناصلا توبث ىلع اهسفنب

 برلا حبسي ب اذهو «ةبيرغلا ثداوحلاك ةلالدلا 2 تسيل ةداتعملا ثداوحلا

 نم ل سوفنلا قف لصحبو «داتعملا دنع نوكيالام مظعيو دجميو ءاهدنع

 ."# 1١ ةيآ ءارعشلا ةروس (59)
 315 ةيا دوه ةروس ع7:
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 لدتو .اهقح ىطعتف ةديدج تايآ ىه ذإ .داتعملل لصحيالام هتمظع ركذ

 ررقتف هللا لوسر هنأب رارقإلا ىلإ وعدت اهنأ نيبت اذإو .لوسرلا ىلع اهروهظب
 .©(ةلاسرلاو ةيبوبرلا اهب

 ةلصوملا قرطلا نم قيرطك ةزجعملا ةيمهأ يف هخيش ميقلا نبا عبات دقلو

 ذإ ءاهتالولدمب اهطابترا ةوقل قرطلا ىوقأ نم يه لب .عناصلا تابثإ ىلإ
 اهاس لجو زع هللاو ةيرورض اهتلالدو لقعلاو سحلا ةلالد نيب عمجت يه
 اهلدأو اهحصأو قرطلا ىوقأ نم قيرطلا هذهو) :لوقي .كلذل تانيبو تايآ
 ىوقأ اهتالولدمب قيرطلا هذه ةلدأ طابتراو «هلاعفأو هتافص و عناصلا ىلع

 سحلا ةلالد نيب تعمج اهنإف ءاهتالولدمب ةحيرصلا ةيلقعلا ةلدألا طابترا نم

 يف سيلو تانيب تايأ ىلاعت اهيمسي اذهو ءاهسفنب ةيرورض اهتلالدو لقعلاو
 انابعث ديلا اهلقت - اصعلا بالقنا نإف ءاهبنم ىوقأ الو قثوأ ةلدألا قرط
 دوجو ىلع ليلد لدأ نم تناك اك اصع دوعي مث هب رمي ام علتبي |يظع

 ىلعو .تايئزحلاو تايلكلاب هملعو هتدارإو هتئيشمو هتردقو هتايحو عناصلا
 كلذكو اصعلا هذه يف نيدلا دعاوق لكف .داعملاو أدبملا ىلعو لوسرلا ةلاسر

 هعضوم نم لبحلا قتنو ناطيحلاك انيب مئاق ءاملاو اقوط رحبلا قلفو ديلا
 ْ ."9(مهسوؤر قوف ميظعلا ركسعلا ردق ىلع هعفرو

 تابثإ يف - اوكلس هخياشم ضعب نأ ىكح دق يقهيبلا نأ هركذ ردجي امتو
 . ةلاسرلا تازجعمو ةوبنلا تامدقمب لالدتسالا قيرط  ملاعلا ثدحو عناصلا
 قيرط نمو اهدهاش نمل سحلا قيرط نم ةذوخأم اهلئالد نأل») كلذو

 . ”97(اهنع باغ نمل ربخلا ةضافتسا
 دارأ اذإ رفاكلا نورمأي مهدجيال .لسرلا لاوحأ ربدتي نم نأ عقاولاو

 هتافصو هللا دوجو تابثإ يف الوأ رظني نأ .غلبأ اذإ يبصلاو ناميإلا

 .47ص نانويلا بيلاسأ ىلع نآرقلا بيلاسأ حيجرت رظناو 8/١١/". يواتفلا عومجم (71)
 ١848. ص قعاوصلا رصتخم (77)
 .40 ص يقهيبلل داقتعالا (76)

 دلاةع 



 ةزجعملا رهظي ال ميكح هللا نأو اهناكمإو ةلاسرلا زاوج يف رظني كلذ دعبو

 ناييإلاو هللاب نايإلا نيب لصف نود سانلا نوعدي اوناك لب باذك دي ىلع

 نوع

 .اهسفن ةزجعملا ىلع مهب مهنايإو هللاب مهنايإ نوسسؤيو
 هدوجو ىلع ةلدألا مظعأ نم تناك ناسنإلا اهدهاشو ترهظ اذإ ةزجعملاف

 . هللا نم ديؤم هنأو لوسرلا قدص ىلعو هملعو هتردقو هناحبس

-:358- 



 ةمتاخلا

 ىلع ادقنو اضرع ةديقعلا ةسارد يف نيمرح لا مامإ جينمل يتسارد نم تيهتنا

 : اعبار

 ةيدقعلا تاحلطصملا ديدحت يف نيمرحلا مامإ دنع ةديقعلا لشمتت :

 .ةفلتخملا هقرطب دئاقعلا ىلع لالدتسالاو
 نييلوصألاو نيملكتملا - لماشلاو داشرإلا هيباتك يف نيمرحلا مامإ عباتي :

 هنع بيكرتلا يفنو هتطاسبب لوقلاو هنم ضرغلاو دحلا موهفم يف  هلبق
 . ىطسرألا قطنملا كلذ يف افلاغ
 مل ناك نإو هيلإ هليمو يطسرألا دحلاب هتفرعم ودبتف ناهربلا يف امأ
 نمل افالخ يطسرألا دحلل اقبط روكذملا باتكلا يف هدودح جرخي
 .نيثحابلا نم كلذ يعدي

 لبق ةيدقعلا تاحلطصملاو ميهافملا ديدحت ةيمهأ نيمرحلا مامإ ىري :
 اديدحت اطوح لدجلاو اهيلع لالدتسالاو ةيدقعلا اياضقلا يف اهلاععتسا
 .اقيقد اديدحت دارملل

 ناك نإو اهديدحتو تاحلطصملا هذه نم ريثك ركذب هبتك يف ىنعيو
 ركفلا ىلع ةليخدلا تاحلطصملا ضعب ةيدقعلا هتسارد يف مدختسي
 . خلا . . .ضرعلاو رهوجلاك يمالسإلا

 نم هريغو نيمرحلا مامإ هيلا بهذي ام ىلع مالسإلا خيش قفاوي
 .هنع بيكرتلا يفنو هتطاسبو هنم ضرغلاو دحلا موهفم يف نيملكتملا
 نم هنوفصي اميف ةيعرش وا ةيوغل ءاطخأ نم هيف نوعقي |يف مهفلاخيو
 .دودح
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 عم اقلطم هنع اهيفنب وأ ىلاعت هلل ةيدقعلا مهتاحلطصم تابثإ يفو

 هللا قح يف ةلطاب ناعم نم قلطملا يفنلا وأ تابثإلا هنمضتي ام

 . ىلاعت

 .ةزجعملاو لقنلاو لقعلا يف دئاقعلا تابثإ قرط نيمرحلا مامإ رصحي : ًاسماخ
 هللا دوجوك مالكلا ةفص تابثإ قبسي ام هدحو لقعلاب تبثي ثيح
 «قداصلا ريخلا ىلع هتابثإ فقوتي ام هدحو عمسلابو .هملعو هتايحو

 ةلزتعملا كلذ يف اعباتم .هتوبن يف ىبنلا قدص اهدحو ةزجعملابو

 ةفصب فلسلا ءالعو يرعشالا نسحلا يبأ هخيش جبنمل افلاخمو

 . ةماع

 ىلع بئاغلا سايقب دئاقعلا ىلع لالدتسالا نيمرحلا مامإ لطبي : ًاسداس

 فلتخملا ىلع هيلع قفتملابو «جئاتنلا ىلع تامدقملا جاتنإبو دهاشلا

 يتلا قرطلا يهو ءرصحنملا ال رشتنملا ميسقتلاو ريسلابو هيف

 اهلمعتسا نأ دعب  ناهربلا يف كلذو هلبق ةرعاشألا ةمئا اهلمعتسا

 .لماشلاو داشرإلا يف هتايح لوأ يف

 يف (هيفن بجي هيلع ليلد ال ام) ةدعاقب نيمرحلا مامإ لالدتسا عم : ًاعباس

 ىلع ءيشلا ةحصب لدتسي هنأ اك لماشلا يف اهلطبأ دقف داشرإلا

 ىلوألا سايقب لدتسي امك هلثم ةلاحتسا ىلع هتلاحتسابو هلثم ةحص

 .طقف ةيماظنلا ةديقعلا يف
 نم كلذ ررق نمل افالخ هب لدتسي ملف يطسرألا سايقلا امأ

 . نيثحابلا ٠5

 اهيف تلمعتسا اذإ دئاقعلا باب يف فلسلا دنع ةلوبقم لقعلا ةلالد : ًانماث

 صوصنلا ةلالد عم ضراعتت ال كلذب يهو .ةحيحصلا قرطلا

 ةحص يف فلسلا دنع يلقعلا لالدتسالا جهنم لثمتيو .ةحيحصلا
 . جئاتنلا تامدقملا جاتنإو دهاشلا ىلع بئاغلا سايقب لالدتسالا



 امل افالخ هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب لالدتسالاو ميسقتلاو ربسلاو
 .كلذب لالدتسالا نالطب نم ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هيلا ىهتنا

 هلثم ةحص ىلع ءيشلا ةحصب لالدتسالا يف يفلسلا جينملا لثمتي اك

 مدعو ىلوألا سايقب لالدتسالاو .هلثم ةلاحتسا ىلع هتلاحتساو

 ال ام) ةدعاقبو (يلومشلا سايقلا)» يطسرألا سايقلاب لالدتسالا

 0 .ميفن بجي هيلع ليلد

 همعزي امل افالخ ةينآرقلا صوصنلا ةردن مدع نيمرحلا مامإ ىري : ًاعسات

 باب يف صوصنلا هذه ةلالد ةيعطق ىري امك نييلوصألا ضعب
 .دئاقعلا

 هتاررقم قفاوت يتلا دئاقعلا ىلع رهاوظلا ةلالد نيمرحلا مامإ ىري : ًارشاع
 .هرظن يف ةيلقعلا
 - لماشلاو داشرإلا يف دمعي هنإف نظي اك اهفلاخي ام امأ

 صيصخت نم اهاري يتلا قرطلابو ليوأتلا يف هطباوضل اقبط اهليوأت
 ىنعملا رايتخا وأ فوذحم فاضم ريدقتو .قلطملا دييقتو ماعلا

 يف حجارلا ىنعملا ةدارإ نع ةفراصلا ةيلقعلا ةنيرقلل ارابتعا حوجرملا
 . هرظن
 -ناهربلا يف هعنمي امك - ليوأتلاب ذخألا عدبي هنإف ةيماظنلا يف امأ
 . حلاصلا فلسلا كلسم وه ضيوفتلا نأ امعاز

 هب لوقلا ةافنل افالخ موهفملا ةلالد نيمرحلا مامإ ىري (ىك :رشع يداح

 ءاضتقا نم ةلالدلا كلت اهيلع موقت يتلا سسألل اقبط -

 ديدحتلا نأ ةغللاو لقعلا ءاضتقاو ءهب ءازحجلا صيصخت طرشلا

 تادودحملا هذبم مكحلا صيصخت يضتقي ددعلاو ناكملاو نامزلاب

 اذه ءافتنا دنع مكحلا ءافتنا يضتقي بسانملا فصولا نأو

 . فصولا



 نيملكتملا نم هريغك  فلسلا ءاملع جبنم عم فلتخي هنكلو

 :لي ايف

 يف اهتفلاخمل رهاوظلا نم تافصلا تايأ مهرابتعا يف ١-

 هللا تاذب قئاللا هجولا ىلع اهرهاوظ تذخأ اذإ لقعلل

 لوقنملا حيحص هقفاوم نم مهدنع ررقم وه امل اقبط

 .لوقعملا حيرصل

 نيمرحلا مامإ هيلإ أجلي يذلا ةينآرقلا رهاوظلا ليوأت يف -"
 تاررقملا عم اهضراعت نم هنومعزي امل نيملكتملا نم هريغو

 يف ةدوجوم ةنيرق وأ حيرص صن دوجو دنع الإ رهاوظلا
 . ىنعملا ةدارإ نم ناعنمي ةيآلا سفن

 فلسلا جهنم نأ همعز يف نيمرحلا مامإ عم فلتخي اك 0#

 اهيناعم مهف يف هللا ىلإ ضيوفتلا وه تافصلا تايا يف

 . ليهجتلا ليبق نم ضيوفتلا نوربتعي ثيح

 صوصنلا ةلالد يف نيمرحلا مامإ جهنم عم يفلسلا جبنملا قفتي : رشع يناث

 اذه يف موهفملا ةلالد لامعإو اهتيعطقو دئاقعلا ىلع ةينارقلا

 . بابلا

 ثيدحلاب دئاقعلا ىلع لالدتسالا ةحص نيمرحلا مامإ ىري : رشع ثلا
 .رئاوتملا

 هب جتحي ال هنإف ةيلمعلا رومألا يف هذخأ عمف داحآلا ريخ امأ

 ةلالدل افلاخم ناك اذإ ايس الو ملعلا ديفي ال هنّل دئاقعلا يف

 لبقي هنإف ليحتسمريغ هنومضم ناك اذإ امأ -هرظن يف لقعلا

 ه١ ؟-



 .نظلا ةبلغو نيدتلا ليبس ىلع هتلالد
 ةمألا هتقلت يذلا داحآلا رب نم نيمرحلا مامإ فقوم بارطضا
 اى هل هتدافإ مدعب مكحي ةراتو ملعلل هتدافإب مكحي ةراتف لوبقلاب

 .ناهربلا يف

 لوبقلاب ىقلتملا داحآلا ربخ امأ دئاقعلا تابثإ يف رتاوتملا ريخلاب
 جاجتحالا دوري مث نمو ملعلل هتدافإ نوري فلسلا ءالع نإف

 ىهتنا امل افالخ ةيلمعو ةيدقع ةيعرشلا اياضقلا عيمج يف هب

 .كلذ يف نيمرحلا مامإ يأر هيلإ
 نوعنمي نمل افالخ هعوقوو عامجإلا ةيجح نيمرحلا مامإ ىري :

 .دئاقعلا نم هررقي ام ضعب ىلع هب لدتسيو كلذ

 عم نيعباتلاو ةباحصلا دعب عامجإلاب ملعلا قّقحت رذعت نوري اوناك
 ةيجح هيلع موقت يذلا ساسألا يف نيمرحلا مامإل مهتفلاخم

 ضعب ىلع عامجإلا نم نوملكتملا هركذي امل مهلاطبإو عامجإلا
 .ةلطابلا مهدئاقع

 ةلالدلا كلت هجوبو ةزجعملا ةلالد مكح يف نيمرحلا مامإ فلتخي :
 قدص ىلع لدتسي ال اك .كلذ يف يفلسلا جبنملا نع اهطئارشو

 نم ءىش ىلع ةزجعملاب لدتسي الو ءاهدحو ةزجعملاب الإ يبنلا
 .ىرخألا دئاقعلا

 ءاملع هاري ايف كلذك هفلاخي هنإف اهتلالدو ةزجعملا طئارشل
 ةزجعملا ريغب ىبنلا قدص ىلع لالدتسالا ةحص نم فلسلا

 ةلاسر نومضمو ءايبنألا تاراشبو ةحيحصلا لاوحألا نئارق نم
 .اهسفن يبنلا

69 



 نم كلذك فلسلا ءالع هاري اب نافلتخي نيجبملا نا (ىك

 ىرخألا دئاقعلا نم ىبنلا قدص ريغ ىلع ةزجعملاب جاجتحالا

 . هلاعفأو هتافصو هللا دوجوك
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 عجارملا تبث

 .ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا

 .دومحم نيسح ةيقوف .د قيقحت . يرعشألا نسحلا يبأل

 ها91/ ىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلاب راصنألا راد

 .ةيمهجلاو ةلطعملا وزغ ىلع ةيمالسإلا شويجلا عامتجا
 ها١1٠1١ ةرهاقلا .ركفلا راد . يقشمدلا ةيزوجلا ميق نبال

 . ماكحألا لوصأ ْق ماكحإلا

 .ةمركملا ةكم .عيزوتلاو رشنلل زابلا راد عيزوت
 .توريب .ةيملعلا بتكلا راد

 .ةهبشملاو ةيمهجلا ىلع درلاو ظفللا يف فالتخالا
 .فلسلا دئاقع باتك نمض .ةبيتق نب ملسم نب هللادبع مامإلل

 ةأشنم رشانلا .يبلاطلا يعمج داع - راشنلا يماس يلع قيقحت

 .م١19100 ةيردنكسالاب فراعملا

 .داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا

 يلع .د 2ىسوم فسوي دمحم .د هققح . ينيوجلا نيمرحلا مامإل

 - زيزعلادبع عراش يجناخلا ةبتكم رشانلا .ديمحلادبع معنملادبع

 .م6 / مال عبط رصم



 .ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ

 « شيواشلا ريهز دمحم فارشإب .نابلألا نيدلارصان دمحم فيلأت

 . ه789١ ىلوألا ةعبطلا .ىيمالسإلا بتكملا

 .تافصلاو ءاسألا

 40/ يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلا مامإلل

 يبرعلا باتكلا راد .رديح دمحأ نيدلا داع خيشلا :قيقحت
 . ه8٠54١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل .توريب

 . نيدلا لوصأ -

 يدادغبلا يميمتلا رهاط نب رهاقلادبع روصنم يبأ ذاتسألا مامإلل

 . ه١»85 ةلودلا ةعبطم - لوبناتسا .ىلوألا ةعبطلا

 .نارقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ

 عباطملا يطيقنشلا ىنكجلا راتخملا دمحم نب نيمألا دمحم فيلأت

 .ه١٠5١" «.ضايرلا .تسفوألل ةيلهألا

 . ثيدحلا باحصأو فلسلا بهذم ىلع داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا

 يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ ريبكلا ظفاحلا مامإلا فينصت

 .بتاكلا ماصع دمحأ هثيداحأ جرخ .يعفاشلا

 . ه١٠5١ ىلوألا ةعبطلا توريب .ةديدحلا قافآلا راد تاروشنم

 .نيماعلا بر نع نيعقوملا مالعإ

 ميق نباب فورعملا ركب يبأ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا سمشل
 .نانبل .توريب .ليبجلا راد .فوؤرلادبع هط قيلعت .ةيزوجلا
 00 .ماوغمل/ا#
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 . نيمرحلا مامإ

 هركفو هراثا .هرصعو هتايح ينيوجلا هللادبع نب كلملادبع يللاعملاوبا

 ةعبطلا .تيوكلا .ملقلا راد .بيدلا ميظعلادبع .د : فيلأت

 .ها١1٠١5١ ىلوألا

 .ةيرعشألا ةسردملا ءانب يف هرثأو نيمرحلا مامإ
 ذاتسأ ةجرد عم ةيملاعلا ةداهش لينل ةلاسر .ريج دمحم ىلع : فيلأت

 .باسنألا

 دمحم رشانلا .ىملعملا نمحرلادبع :هققح ه57ت يناعمسلا

 .ناميإلا
 ليلخ دمحم قيقحت .ةيميت نب دمحأ نيدلا يقت مالسإلا خيشل

 .ةرهاقلا .ةيدمحملا ةعابطلا راد ساره

 .(طوطخم) .طيحملا رحبلا

 ريوصتلا مقر ال”؟ 27١١ هقفلا لوصأ .ةيرهزألا ةبتكملا ١. ج

 .كا8 /”4

 . ةياهعلاو ةيادبلا
 ةعبطلا .توريب .فراعملا ةبتكم .ريثك نبا ظفاحلا ءادفلا يبأل

 . 91١/ا/ ةيناثلا

 ل ةهمالد



 .هقفلا لوصأ يف ناهربلا
 ميظعلادبع .د قيقحت .478 4١9 ينيوجلا نيمرحلا مامإل

 . ه5. ةيناثلا ةعبطلا . ةرهاقلاب راصنألا راد عيزوت بيدلا

 . قطنملا ملع يف ةيريصنلا رئاصبلا

 ةعبطملا .يرماسلا نالهس نب رمع نيدلا نيز مامإلا : فيلأت

 .ىلوألا ةعبطلا . ه1848 - ١1١5 ةيريمألا ىربكلا

 . سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات
 ىضترم دمحم ديسلا ضيفلا يبأ نيدلا بحم يوقلا مامإلل

 .توريب .ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم .يديبزلا يطساولا ينيسحلا

 . نانبل

 . ىعامتجالاو يفاقثلاو ىنيدلاو ىسايسلا مالسإلا خيرات -

 .توريب .سلدنألا راد . نسح ميهاربإ نسح .د فيلأت

 فصتنم ىلإ كارتألا ذوفن دهع نم قرشلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا خيرات

 . يرجح ا سماخلا نرقلا

 .هقفلا لوصأ يف ةرصبتلا

 يزاريشلا يدابآ زوريفلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ مامإلا فيلأت

 .ركفلا راد .وتيه نسح دمحم قيقحت ه4 ت

 .يرعشألا نسحلا يأ مامإلا ىلإ بسن ايف يرتفملا بذك نييبت

 . نانبل .توريب .يرعلا باتكلا راد . ىقشمدلا

 ه4 -



 .ةفيرشلا ةئيدملا خيرات يف ةفيطللا ةفحتلا
 ينسحلا دعسأ هرشنو هعبطب ينع .يواخسلا نيدلا سمش فيلأت

 ه١ 5٠

 .ناهربلا حرش يف نايبلاو قيقحتلا

 هل ءالم دارم ةبتكم يف طوطخم يرايبألا يلع نسحلا يبأ مامإلل

 .ىرقلا مأ ةعماج يف (مليفوركيملاب) ةروص

 ةيرمدتلا
 ردقلا نيب عمجلا ةقيقحو تافصلاو ءاسألل تابثإلا قيقحت

 نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا يقت مالسإلا خيش فيلأت عرشلاو

 ىلوألا ةعبطلا يوعسلا ةدوع نب دمحم قيقحت .ةيميت نب ميلحلادبع

 ه:ةع١ه.

 .فيرشلا ثيدحلا نم بيهرتلاو بيغرزتلا
 يرذنملا يوقلادبع نب ميظعلادبع نيدلا يكز ظفاحلا مامإلل

 "هك ت

 .ميظعلا نارقلا ريسفت

 عبط ا/ا/4 تا يقشمدلا ىشرقلا ريثك نب ليعاسإ ءادفلا يبأل

 .هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةيبرعلا بتكلا ءايحإ رادب

 صيخلتلا
 ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر .يىنيوجلا يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإل

 يرمعلا دمحأ ريبشو موج هللادبع بلاطلا دادعإ .هاروتكدلا

 .هقفلا لوصأ ةبعش ةرونملا ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةعماجلا

 ه8



 ديهمتلا
 بألا :قيقحت ينالقابلا بيطلا نب دمحم ركب يبأ مامإلا فيلأت

 . يعوسيلا يثراكم فسوي درشتر

 .م196ا/ توريب . ةيقرشلا ةبتكملا

 .هقفلا لوصأ يف ديهمتلا

 ت يناذولكلا باطخلا يبأ نيسحلا نب دمحأ نب ظوفحم فيلأت

 ىلوألا ةعبطلا .ميهاربإ نب ىلع نب دمحم قيقحت . ه7

 . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يندملا راد .ه 5

 .نيدلا سمش دمحم .د ذاتسالا فيلأت

 .ةثلاثلا ةعبطلا .رصمب ةيلاملاب بوقعي عراش 8 فيلأتلا راد ةعبطم

 .نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج

 .نيمرحلا مامإ ىينيوجلا
 : ءابنألاو فيلأتلل ةيرصملا ةسسؤملا .دومحم نيسح ةيقوف ةروتكدلل

 .رشنلاو

 .لئاسر ثالث يف دودحلا

 .انيس نياو افصلا ناوخإو ىهكافلا فيلأت

 .دبعلا دمحم فيطللادبع .د قيقحتو ميدقت

 .توريب - اديص .ةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم
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 ةديجخلا

 ميهاربإ يواتنشلا دمحأ .يدنفلا تباث دمحم ةيبرعلا ىلإ اهلقن

 . ىسوم ديمحلادبع «ديشروخ يكز

 . لقنئلاو لقعلا ضراعت ءرد

 نم .ميلحلادبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا يبأ ةيميت نبال

 ةعبطلا .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج تاعوبطم

 . ه8507١1 ىلوألا

 .رصعلا لهأ ةرصعو رصقلا ةيمد

 .يناعلا يكم يماس .د قيقحت 457 ت يزرخابلا نسحلا يبأل

 .ه ١9١ ىلوألا ةعبطلا .ناهعنلا ةعبطم

 . نسحلا نب دومحم نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا بحب ظفاحلل

 ةرئاد .حرف رصيق .د حيحصت . يدادغبلا راجنلا نباب فورعملا

 .ىلوألا ةعبطلا /دنهلا /نكدلا دابآ رديحب ةيناثعلا فراعملا

 ىلع هولوأتو نآرقلا هباشتم نم هيف اوكش (يف ةقدانزلاو ةيمهجلا ىلع درلا
 :هليوأت ريغ

 ثوحبلا ةرادإ ةسائر عيزوتو رشن .يراصنألا ليعامسإ حيحصت

 .داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا .

 -هأا



 .نييقطنملا ىلع درلا

 . ةيميت نب دمحأ نيدلا ىفت مالسإلا خيش مامإلل

 . ه 1١95 ةيناثلا ةعبطلا /ناتسكاب /روهال /ةنسلا نامحرت ةرادإ

 ةلاسرلا

 م( - ١6١١ يعفاشلا سيردإ نب دمحم يبلطملا مامإلل

 ١.٠89. ركاش دمحم دمحأ قيقحت

 .تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ يف تانجلا تاضور

 يراسناوخلا ىوسوملا رقاب دمحم ازريملا عبتملا ةمالعلا فيلأت

 .يبرعلا باتكلا راد .نايليعاسا هللا دسأ /قيقحت .يناهبصألا

 . ه187 نانبل /توريب

 .هجام نبا نئس

 - )7١7 هجام نبا ىنيوزقلا ديزي نب دمحم هللادبع يبأ ظفاحلل

 . ىقابلادبع داؤف دمحم :قيقحت هه

 . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد

 .يذمرتلا ننس

 قيقحت ه(17917 - 709) ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع يبأل

 .م1988 /ه 1١1408 ركفلا راد .توحلا فسوي لاك

 . ءالبنلا مالعأ ريس

 مسق ةيزكرملا ةبتكملل ىرقلا مأ ةعماج يف طوطخم .يبهذلل

 . 771417 روصملا مقر تاطوطخملا

 -؟61١-



 .ةئسلا

 نب دمحأ ةنسلا لهأ مامإ نبا هللادبع نب نمحرلادبع يبأ مامإلل

 ةعبطلا يناطحقلا ديعس نب دمحم .د .ةساردو قيقحت .لبنح

 .ميقلا نبا راد . ه05٠5١ لوألا

 .ينيوجلا مامإلل نيدلا لوصأ يف لماشلا
 راتخم دمحم ريهس .نوع ريدب لصيف .راشنلا يماس يلع .د قيفحت

 .ةيردنكسالاب فراعملا رشانلا

 بتكملا :رشانلا .يلبنحلا داعلا يحلادبع حالفلا يبأ فيلأت

 .نانبل .توريب . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يراجتلا

 .داشرإلا حرش 0-7

 1١85٠. مقر ثلاثلا دمحأ ةبتكم طوطخم .نوميم نب ركب يبأل

 عامجإو ةئسلاو باتكلا نم ةعامجلاو ةئسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش

 . مهدعب نم نيعباتلاو ةباحصلا

 ٍناربطلا روصنم نب نسحلا نب هللا ةبه مساقلا يبأ خيشلا فيلأت

 . ه418ت  يئاكلاللا

 عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد :رشانلا .نادمح دعس دمحأ د قيفحت

 .١5؟ب .ص ضايرلا

 .ةسمخلا لوصألا حرش

 نيسحلا نب دمحأ مامإلا قيلعت .دمحأ نب رابجلادبع ةاضقلا يضاقل

 ةبتكم :رشانلا .ناثع ميركلادبع .د :قيقحت .مشاه يبا نبا

 ١784. ىلوألا ةعبطلا .ةبهو

 - ١ه



 . ةيفلسلا ةديقعلا يف ةيواحطلا حرش -

 . يفنحلا زعلا يبأ نب دمحم نب يلع نب يلع ةاضقلا يضاق فيلأت

 .ضايرلاب ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم .ركاش دمحم دمحأ قيقحت

 . ةيناهفصألا ةديقعلا حرش م

 ميدقت .ميلحلادبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا يبأ ةيميت نبال
 عراش رصم .ةثيدحلا بتكلا راد .فولحمل دمحم نيسح

 . ةيروهمجلا

 .ةيميت نبا مالسإلا خيشل .ةيطساولا ةديقعلا حرش

 رشن .يفيفع قازرلادبع ةعجارم .ساره ليلخ دمحم فيلأت

 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر عيزوتو

 .ةعبارلا ةعبطلا

 .فقاوملا حرش

 .بئاصلا

 ءاوهألا لهأ ةنيابمو نيفلاخملا ةبناجمو ةنايدلا لوصأ ىلع ةنابإلاو حرشلا

 نم ةمدقم ريتسجام ةلاسر .يريكعلا هطب نب هللاديبع هللاديبع يبأل نيقراملا

 . ه99١1 ماع ىرقلا مأ ةعماج .ناسعن اضر

 .ةعيرشلا
 55١. تا يرجآلا نيسحلا نب دمحم ركب يبأ مامإلل

 دابا طاشن يمداكا ثيدح :رشانلا .ىقفلا دماح دمحم :قيقحت

 ْ ْ . ناتسكاب
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 . سايقلاو قطنملا  افشلا
 ةماعلا ةئيمحلا . ةرهاقلا .كدياز ديعس قيقحت .انئيس نب يلع يبأل

 . ه 1م ةيريمألا عباطلا نوؤشل

 .ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف ليلعلا ءافش

 .ةيزوجلا ميق يق نبأ ماعلا مامإلا فيلأت

 .ه ١98 نانبل .توريب .رشنلاو ال ةفرعملا راد

 . يراخبلا حبحص

 . توريب .ليجلا راد . يراخبلا ليعاسإ نب دمحم هللادبع يبأل

 . ملسم حيحص

 )٠١5 يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا يأ مامإلل

 ةعابطلل ركفلا راد .ىقابلادبع داؤف دمحم قيقحت ه(١551 -

 .م148 #1١40 رشنلاو

 .ليوأتلاو تابثإلا نيب ةيربخلا تافصلا

 يبويثألا مدآ هللادبع بلاطلا دادعإ .ريتسجام ةلاسر

 .ةديقعلا مسق .ةيمالسإلا تاساردلاو

 .مالكلاو قطنملا نف نع مالكلاو قطنملا نوص

 .ةمركملا ةكم .زابلا دمحأ سابع رشن .يطويسلا نيدلا لالجل

 .ةلطعملاو ةيمهحلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا

 ريهشلا_بويأ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا فينصت

 ه6



 راد هللا ليخدلا نب دمحم نب يلع .د :قيقحت .ةيزوجلا ميق نباب

 . ه550/8١ ىلوألا ةرشنلا .ضايرلا ةمصاعلا

 . ةرظانملاو لالدتسالا لوصأو ةفرعملا طباوض

 ةيناثلا ةعبطلا .يناديملا ةكنبح نسح نمحرلادبع :فيلأت

 . توريب .قشمد .ملقلا راد .ه١5١

 . ةيعفاشلا تاقبط

 . يقهيبون لداع قيقحت ٠١١5. تء ىنيسحلا هللا ةياده ركب يبأل

 . نانبل . توريب . ةديدجلا قافآلا راد

 . ةيعفاشلا تاقبط

 هللادبع :قيقحت . هالالا ت يونسألا ميحرلادبع نيدلا لاجل

 .ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 يكبسلا يفاكلادبع نب ىلع نب باهولادبع رصن يبأ نيدلا جاتل

 دمحم حاتفلادبع - يحانطلا دمحم دومحم قيقحت ه(/١ 77

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .ولحلا

 .مالسإلا رهظ

 ةعبطلا .نانبل .توريب .يبرعلا باتكلا راد .نيمأ دمحأ فيلأت

 . ةثلاثلا

 . ءايبنألا ةمصع

 . ه505 ت يزارلا نيدلا رخف مامإلا فيلأت

 هاك



 .نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا

 ه م80 ىكملا ىمافلا ينسحلا دمحأ نب دمحم نيدلا يقت مامإلل

 .م955١ /ه 1788 - ةرهاقلا .ديس داؤف قيقحت

 . دقنو ليلحت . ةلزتعملاو ةيفلسلا نيب ةيمالسإإلا ةديقعلا

 ٠ ةنامألا ةعبطم .ىلوألا ةعبطلا .ىجافخ دمحأ دومحم .د فيلأت

 . ملظلا ثايتلا يف ممألا ثايغ .يئايغلا

 - 419) ينيوجلا هللادبع نب كلملادبع يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإل

 ىلع عبط ىلوألا ةعبطلا .بيدلا ميظعلادبع .د قيقحت ه0

 .رطق ةلودب ةينيدلا نوؤشلا ةقفن

 راد فولحمل دمحم نيسح هب فرعو هل مدق .ةيميت نباب ريهشلا
 . نانبل . ثوريب . ةفرعملا

 ليعاسإ نب دمحم هللادبع يبأ مامإلا حيحص حرشب يرابلا حتف
 .يراخبلا

 دمحم ميقرت ه807ت ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ مامإلل

 .ينابيشلا لبنح نب دمحأ مامإلا دئسم بيترتل ينابرلا حتفلا

 ماسرلا ةفطع .ثيدحلا راد .يقتاعاسلا انبلا نمحرلادبع دمحأ فيلأت

 .ةرهاقلا .ةيروغلاب

 دلااهة 



 .هتلزنم - هرثأ - هصئاصخ  نيمرحلا مامإ هقف

 نب هفيلخ خيشلا هقفن ىلع عبط .بيدلا ميظعلا دبع :فيلأت

 م1988  ه508١1 ىلوألا ةعبطلا .يناث لآ دمح

 . ةيشكارملا ةدعاقلا

 .ه١1٠5١1 افصلا عباطم رشانلا .ناسعن اضر /ديشرلا

 .لدجلا يف ةيفاكلا

 ةعبطمب عبط .دومحم نيسح هيقوف قيقحت .نيمرح لا مامإ ينيوجلل

 . ه89١ هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع

 . خيراتلا يف لماكلا

 نباب فورعملا دمحم نب دمحم نب لع "لسحلا يبأ ةمالعلا مامإلل

 ١١ هالكؤ9 ب .ص يبرعلا باتكلا راد :رشانلا ه٠ ريثألا

 .ةسداسلا ةعبطلا - توريب

 . توريب .رداص راد . يرزجلا ريثألا نب نيدلازع :فيلأت

 . برعلا ناسل

 روظنم نب مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا يبأ ةمالعلا مامإلل
 . تورب .رداص راد

 . ةلدألا عل

 .ةعاجلاو ةنسلا لهأ دئاقع دعاوق يف
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 ءابنألاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا .دومحم نيسح ةيقوف .د

 . ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا .رشنلاو

 .هقفلا لوصأ يف عمللا

 يدابازوريفلا يزاريشلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ مامإلل

 لوألا ةعبطلا .توريب .ةيملعلا بتكلا راد (خ/55) يعفاشلا

 هه

 . عدبلاو غيزلا لهأ ىلع درلا يف عمللا

 ةعبطم .هبارغ دومح قيقحت . ه٠ يرعشألا نسحلا يبأ مامإلل

 ١19868. رصم

 يف ةيضملا ةردلا حرش .ةيرثألا رارسألا عطاوسو ةيهبلا راونألا عماول

 . ةيضرملا ةقرفلا ةديقع

 . يمالسإلا بتكملا . ىنيرافسلا دمحأ نب دمحم خيشلا فيلأت

 .دئاوزلا عمجج -

 ه8 تا يمثيملا ركب يبأ نب ىلع نيدلارون ظفاحلل

 .م1988 /ه048٠14١1 نانبل .توريب .ةيملعلا بتكلا

 راد .

 . لئاسرلا ةعومجم
 . نانبيل . توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ

 . توريب .ةيملعلا بتكلا راد .ةيميت نبا نيدلا ىفت مامإلل

 .ىلوألا ةعبطلا .نانبل
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 . ةيميت نبا مالسإلا خيش يواتف عومجم

 .فراعملا ةبتكم .مساق نب دمحم نب نمحرلادبع بيترتو عمج

 .برغملا - طابرلا

 . فيلكتلاب طيحملا

 .رشنلاو ءابنألاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا .ىمزع ديسلا

 .ةمحرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا

 .ةلطعملاو ةيمهحلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا رصتخم

 ةبتكم يلصوملا دمحم خيشلا هرصتخا .ةيزوجلا ميق نبا فيلأت

 . ةرهاقلا . ىبنتملا

 .نييمالسإلا بهاذم

 .توريب .نييالملل ملعلا راد . يودبلا نمحرلادبع روتكدلا فيلأت

 .م1و1/ ىلوألا ةعبطلا

 . هقفلا لوصأ ةركذم

 . ةيفلسلا ةبتكملا . يطيقنشلا راتخملا نب نيمألا دمحم خيشلا فيلأت

 .ةرونملا ةنيدملا .ةمحرلا باب

 .نامزلا ثداوح نم ربتعي ام ةفرعم ىف ناظقيلا ةربعو نانجلا ةأرم

 78ت ينميلا يعفايلا دعسأ نب هللادبع دمحم يبأ مامإلل

 ه. ١8٠ ةيناثلا ةعبطلا .توريب .ىملعألا ةسسؤم تاروشنم

 ..لوصألا ملع نم ىفصتسملا تكلا

 قالوبب ةيريمألا ةعبطملا .ركفلا راد .يلازغلا دمحم دماح يبأ مامإلل

 .ىلوألا ةعبطلا رصم -

 ه6



 ( ه#*00 - )5١١ يللصوملا يلع نب دمحأ ىلعي يبأ مالا مامإلل

 لوألا ةعبطلا .نآرقلا مولع ةسسؤم .يرثألا قحلا داشرإ :قيقحت
 . ه١: 4

 .هقفلا لوصأ يف ةدوسملا

 مالسلادبع تاكربلاوبأ مه ةيميت لآ ةمئأ نم ةثالث فيلأت
 نب دمحأ نيدلا ىقت مالسإلا خيشو ميلحلادبع نساحملاوبأو
 .4ه تا يقشمدلا ينارحلا دمحم نب دمحأ :اهعمج ميلحلادبع
 ةسسؤملا .يندملا ةعبطم .ديمحلادبع نيدلا يبحم دمحم :ميدقت

 .ةرهاقلا .ةيسابعلا رصمب ةيدوعسلا

 .قطنملا نف يف ملعلا رايعم
 ( ه ه00) يلازغلا دمحم نب دمحم دماح يبأ مالسإلا ةجح مامإلل
 مالغلا مأ قوس .يدنجلا ةبتكم .العلاوبأ ىفطصم دمحم قيقحت
 .رصمب نيسحلا انديسب

 .(قولخملا) لدعلاو ديحوتلا باوبأ يف ىنغملا
 رادلا .ءاملعلا نم ةعومجم قيقحت .رابجلادبع نسحلا يبأ يضاقلل ْ

 .ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا

 0 .قحلا لوقلا حيجرت يف قلخلا ثيغم
 لصيف يميداكا ثيدح رشانلا .ىنيوحلا كلملادبع يلاعملا يبأل

 ْ . ه05٠4١ ناتسكاب .دابأ

 .نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم

 راد .( ه74# ت) .يرعشألا ليعاسإ نب ىلع نسحلا يبأ مامإلل

 -١؟هم



 . ةئلاثلا

 .نودلخ نبا ةمدقم

 .م١ ةعبارلا ةعبطلا .نانبل .توريب .ملقلا راد

 ملاعلا يف يملعلا جبنملا فاشتكاو مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم
 . يمالسإلا

 راد .م951١/ ةثلاثلا ةعبطلا .راشنلا يماس يلع .د فيلأت

 . فراعملا

 | .نييلقعلاو نييصنلا نيب ةديقعلا يف ريكفتلا جهانم

 ةفسلفلاو ةديقعلا يف «ةاروتكدلا» ةيملاعلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر

 مسق .نيدلا لوصأ ةيلك .رهزألا ةعماج .يجافخ دامع .د

 .ةفسلفلاو ةديقعلا

 . ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا

 ةرئاد .( ه هؤال ت) يزوحلا نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا يبأل

 .ىلوألا ةعبطلا .١ه9 نكدلا دابا رديح .ةيناثعلا فراعملا

 .لوصألا تاقيلعت نم لوخنملا

 راد .وتيه نسح دمحم هققح .هه٠ه ت يلازغلا دماح يل 1

 .يركفلا هجهغمو ةيميت نبا قطنم
 ىلوألا ةعبطلا .يمالسإلا بتكملا .نيزلا نسح دمحم .د فيلأت

 .توريب . هه 4
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 .ةيوبنلا ةنسلا جاهنم

 .ةيميت نب ميلحلادبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا يبا فيلأت

 نب دمحم مامإلا ةعماج رشنلاو ةفاقثلا راد .ملاس داشر :قيقحت

 .ه 1١85٠5 دوعس

 . لوقعملا حيرصل لوقنملا حيحص ةقفاوم

 .ةيملعلا بتكلا راد .ىلوألا ةعبطلا .مالسإلا خيش فيلأت
 . نانبل . توريب

 .مالكلا ملع يف فقاوملا
 ملاع .يجيإلا دمحأ نب نمحرلادبع نيدلاو هللا دضع :فيلأت

 . توريب . بتكلا

 .ًاطوملا

 .هنع هللا يضر سنأ نب كلام ةنيدملا ملاعو ةمئألا مامإل

 لصيف ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .يقابلادبع داؤف دمحم : حيحصت

 . يبلحلا يبابلا ىسيع

 راد .ةيميت نب دمحأ نيدلا يقت مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلل

 .ه5٠854١1 نانبل .توريب .ةيملعلا بتكلا

 . ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا

 هم104 يدرب يرغت نب فسوي نساحملا يبأ نيدلا لامج :فيلأت
 .ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا .يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو
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 .ةيمهجلا سيسأت ضقن

 . قطنملا ضقن
 نب دمحم خيشلا قيقحت .ةيميت نبا مالسإلا خيش فيلأت

 دماح دمحم . حيحصت عينصلا ناهيلس خيشلاو هزمح قازرلادبع

 .ةرهاقلا .يدورابلا يماس عراش ةيدمحملا ةنسلا ةبتكم .ىقفلا

 .لوسلا ةيابع
 يونسآلا ميحرلادبع نيدلا لامج مامإلل يونسآلا حرش

 .رصمب رهزألاب هدالوأو حيبص لع دمحم ةعبطم . هالال" ت

 . ةيماظنلا ةديقعلا ىلع شماوه

 ةعبطلا .يصوقلا ليضفلادبع دمحم .د .ينيوجلا نيمرحلا مامإل

 برد ٠١ ةيدمحملا ةعابطلا راد .م1984١ /ه ٠5١1ه ىلوألا

 .ةرهاقلا .رهزألاب كارتألا

 ةبتكم .ينيوجلا فسوي نب كلملادبع نيمرحلا مامإ يلاعملا يبأل

 .رهزألا ناديمب هدالوأو حيبص يلع دمحم ةعبطمو

 .نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو

 ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا يبأل

 ةداعسلا ةعبطم .ديمحلادبع نيدلا ىيحن دمحم قيقحت ه١41ت

 ْ .رصم ةظفاحم راوجب
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 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 هم ع سم ع ع ع ع ع و ا ريدقتو ركش

 1 ع م ع ع ع ع ع ع ع عم ع ع م ع ع ع عم ع ع عم عم ع يه مل زكرملا ميدقت

 ع ع ع ع ع م ع م ع ع ع ع ع ع ع ها ع ا فلؤملا ةمدقم

 وم ا ل (نيمرحلا مامإ ةايحو يديهمتلا بابلا

 ااا ا م اا هرسصع : لوألا لصفلا

 8 م ا ع عم مس هس هسا هتايح راوطأو هتأشن : يناثلا لصفلا

 ض2 0 هذيمالتو هخويش : ثلاثلا لصفلا

 ها ما هتافلؤمو هتفاقث : عبارلا لصفلا
 ع ما ةيملعلا هتناكمو هقالخأ : سماخلا لصفلا

 97 يمالكلا هبهذم : سداسلا لصفلا

 سشسملللعلعسع:)# ةديقعلل هتسارد قرط : عباسلا لصفلا
 (ةيدقعلا تاحلطصملا ديدحت يف هجهنم» لوألا بابلا

 917 ةديقعلا | ةسارد يف همادختسا يف نيمرحلا مامإ جهنمو دحلا : لوألا لصفلا

 يف ةيدقعلا ميهافملا ديدحت يف نيمرحلا مامإ جبنم دقن : يناثلا لصفلا

 نا ا م يفلَسلا جينملا ءوض

 فض للا . (دئاقعلا ىلع يلقعلا لالدتسالا يف هجبنم» يناثلا بابلا

 دهاشلا ىلع بئاغلا سايقب لالدتسالا : لوألا لصفلا
 ل جئاتنلا تامدقملا جاتنإب لالدتسالا : يناثلا لصفلا
 ل ميسقتلاو ربسلاب لالدتسالا : ثلاثلا لصفلا
 1 هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملاب لالدتسالا : عبارلا لصفلا

 18 © [ هيفن بجي هيلع ليلد الام ] ةدعاقب لالدتسالا : سماخلا لصفلا

 هلثم ةحص ىلع ءىبشلا ةحصب لالدتسالا : سداسلا لصفلا

 0 اا هلثم ةلاحتسا ىلع هتلاحتسابو



 ةحفصلا عوضوملا

 35 ىلوألا سايق : عباسلا لصفلا

 3137 يقطنملا سايقلاب لالدتسالا : نماثلا لصفلا

 نا «دئاقعلا ىلع نارقلاب يعمسلا لالدتسالا يف هجهنم» ثلاثلا بابلا

 نشا ا ا ااا ا ا ا ا ديهمت

 فرقإ صنلاب لالدتسالا : لوألا صفا

 3 ا ا ام رهاظلاب لالدتسالا : يناثلا لصفلا

 3 رهاوظلا ليوأت يف نيمرحلا مامإ جهنم : ثلاثلا لصفلا

 فقوم نايبو ليوأتلا يف نيمرحلا مامإ جبنم دقن : عبارلا لصفلا

 نك ااا ضيوفتلا نمو هنم فلسلا

 نسير ا موهفملاب لالدتسالا : سماخلا لصفلا

 40514 «دئاقعلا ىلع ةنسلاب ىعمسلا لالدتسالا يف هجبنم» عبارلا بابلا

 1 رتاوتملا ربخلاب لالدتسالا : لوألا ف
 نسي داحألا ربخب لالدتسالا : يناثلا لصفلا

 لالدتسالا نم نيمرحلا مامإ فقوم دقن : ثلاثلا لصفلا
 ب يفلّسلا جبنملا ءوض يف دئاقعلا تابثإ يف ةنسلاب

 «دئاقعلا ىلع عامجإلاب يعمسلا لالدتسالا يف هجهنم» سماخلا بابلا

 نا دئاقعلا ىلع عامجإلاب نيمرحلا مامإ لالدتسا : لوألا لصفلا

 عم دئاقعلا ىلع عامجإلاب فلسلا ءاملع لالدتسا : يناثلا لصفلا

 6 نيمرح ا مامإ ءارا ىلع بيقعتلا

 عةةقس ع5 «ةزجعملاب لالدتسالا ىف هجبنم» سداسلا بابلا

 ىلع اهدحو ةزجعملاب نيمرحلا مامإ لالدتسا : لوألا لصفلا
 م دئاقعلا نم هريغ نود يبنلا قدص

 اهدحو ةزجعملاب هلالدتسا يف نيمرحلا مامإ جهنم دقن : يناثلا لصفلا

 دئاقعلا نم هريغ نود يبنلا قدص ىلع



 ةبمالسالا تاساردلاو توهبلل


